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Szentlőrinc Város Önkormányzat 2022. évi 
közterületi és ingatlanfejlesztési koncepciója 

 
 
A koncepció alaptétele, hogy az OÖ nkormányzat és annak szervezetei piaci megközelı́téssel 
és módszertannal működnek és piaci személettel hozzák meg döntéseiket, úgy, hogy –a 
hozam két formája: pénzbeli és társadalmi –ez utóbbit a számı́tásokban szintén pénz 
egyenértéken kezeljük. –módszertan, amely a különböző akciókat, projekteket 
egyértelműen rangsorolja a kitűzött célrendszer szempontjai szerint –szűrőrendszer az 
egyes ingatlanokra vonatkozóan, amely támogatja az egyedi döntéseket. 
A koncepció eredménye a teljes vagyonnal való aktıv́ gazdálkodás, a közösségi vagyon 
bővı́tése, ı́gy a visszaforgatható jövedelem növelése ezzel elérhető a kitűzött y forint 
társadalmi és pénzügyi haszon éves szinten. 
A tervezet projektek általános célja, hogy hosszú távon az elvárt hozamot biztosı́tsák 
ehhez szükséges: 

 a stratégia a projektek sorolása, prioritások megállapı́tása elsőként egységes 
gazdasági mérés és értékrend, majd társadalmi/településpolitikai szempontok 
szerint.  

 minden projekthez előzetes pénzügyi tervezés szükséges  
 projektek egy önkormányzat prioritások feltételezett prioritások, melyek a 

képviselő-testület által jóváhagyandóak, elsősorban   
1. vagyon-megtartás  
2. lakásszám, lakásminőség és lakosság növelése  
3. zöldterület fejlesztése  
4. közbiztonság fokozása  
5. külső források aktıv́ bevonása (PPP, EU, vállalkozói tőke)  
6. fiatalı́tás célzattal 

A koncepció felvetése alapján azönkormányzati ingatlanhasznosı́tás alapelemei: 
i. a bérlemény kezelés 

a. bérleti dı́jak rendezése  
b. a használók bevonása a fejlesztési projektek finanszı́rozásába bérlői 

fejlesztések  
c. kintlevőség-kezelés  
d. üres helyiségek ideiglenes használatba adása fenntartásért vagy felújı́tásért 

külső helyszı́neken lévő ingatlanvagyon lakás-csere vagy visszaváltás 
szervezett keretek között. 

ii. ingatlan fejlesztés 
iii. tulajdonosi struktúra változtatása  
iv. társasházaknál szolgáltatásért ellenszolgáltatás. 

 
 
I. Közterületek, egyéb önkormányzati területek: 
 
A közterületek karbantartása és fejlesztése az egyik legfontosabb városi feladat, amely a 
lakosság életkörülményeit jelentősen érinti. A közterület karbantartási és fejlesztési 
feladatokat részben a Szentlőrinci Közüzemi NKft-vel kötött közfeladatellátási szerződés 
keretében látjuk.  
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A) Utak, járdák, vízhálózat, csatornák, infrastruktúra 
 
Vízhálózat 
 
Több, mint ötmilliárd forintnyi összköltségből, a KEHOP Szentlőrinc Város ivóvízminőség-
javító program keretében Európai Uniós és hazai források felhasználásával valósult meg 
egy komplex, ivóvı́zminőség-javı́tó beruházás, amely összesen huszonkettő települést 
érint a Nyugat-, és a Dél-Dunántúlon. IÍgy biztosı́tva a projektterületen élőknek 
egészségesebb, a szigorú határértékeknek is maradéktalanul megfelelő ivóvizet.  
 
Csapadékvízelvezetés 
 
A 2022. évben szükséges az OÖ nkormányzatnak a tulajdonában álló ingatlanokon meglévő, 
csapadékvı́z elvezetését biztosı́tó rendszerek felülvizsgálata, a tisztı́tási munkák 
végrehajtása. Szentlőrinc területén javarészt nyitott árokrendszerek biztosı́tják a 
csapadékvı́z eljutását a vı́zgyűjtők felé. A 1030 hrsz-el szomszédos AÍ rok utcában indokolt 
csapadékelvezetés kialakı́tása tereprendezéssel. 
 
Csapadékvíz-elvezető rendszer  
 
Nyı́lt csapadékvı́zelvezető árkok tisztı́tását a közmunkaprogramban és vállalkozók 
bevonásával tudjuk elvégezni. 
 
 

Tervezett beruházás Rövid leírás Indoklás Tervezett 
költség eFt 

Szentlőrinc, szennyvízrendszer  Rendkívüli helyzetből 
adódó azonnali feladatok 

Hibaelhárítás, 
kárenyhítés 365 

Szentlőrinc, szennyvíztelep 

Szociális épület, 
szűrőgépház és 
kezelőépület teljeskörű 
felújítása 

  3 000 

Szentlőrinc, szennyvízrendszer  Aknafedlap csere 4 
helyszínen 

A 
közlekedésbiztonságát 
veszélyezteti a 
kiemelkedő, vagy 
süllyedt aknafedél. 

1 300 

Szennyvíztelep távfelügyeleti 
rendszerének kiépítése 
(eszközhasználati díj) 

távfelügyeleti rendszer   3 500 

Csapadéklevezetés kialakítása 
Árok utcában 

tereprendezési 
munkálatok 

rendeltetésszerű 
használat  400 

Árokfedés, Temető u. 4. 
szemközti kanyarívben árokfedés 

 amortizálódó kanyarív 
megóvása, 
balesetmegelőzés 

1 250 

Templom tér 5. sz. irodai épület 
előtetőjére ereszcsatorna 
szerelése 

 

előtető vízelvezetésének 
szabályozása  130 
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Csapadékvíz-elvezető rendszer 
korszerűsítése az Ifjúság utcában 
és a Templom téren 

Pályázaton belül 2024. -ig 
tervezett 

 10 5672 

 
Közlekedés fejlesztés 
 
A kezelésünkbe tartozó úthálózat állapotának javı́tását szinten tartását a 
rendelkezésünkre álló költségvetési források mértékéig vagy átcsoportosı́tással, illetve 
pályázati forrásból tudjuk elvégeztetni.  
Lakossági panaszok alapján szükséges lenne a 6-os gyorsforgalmi úton, a Pécs felé haladó 
forgalom oldalán a fedett buszmegálló cseréjére, amit egyrészt az indokol, hogy az északi nyitott 
oldal, szélkitettsége, másrészről a jelentős létszámú felszálló nem fér be a jelenlegi buszmegálló 
fedett részébe. 2020-ban javításra és áthelyezésre került a Tarcsa-pusztai buszmegálló, a 
Tarcsapuszta kerékpárút projektben megvalósult buszöbölbe. Szükséges lenne a település 
központjaként felfogható „Buszfordulóba” buszvárót létesíteni, figyelemmel arra, hogy a település 
célja, a menetrendszerinti járatok betérítése a város oktatási, kereskedelmi egészségügyi 
központjába. 
 
Közvilágítás, utak, járdák fejlesztése 
 
Közvilágítás infrastruktúra fejlesztése (közbeszerzés) 
 
Szentlőrinc város területén lakossági jelzésekre is figyelemmel több helyen szükséges a 
meglévő közvilágítási rendszer bővítése. A helyszínek között az idei tervben a Bertalan 
Püspök utca, Táncsics utca, valamint a Nyárfa utca közvilágításának bővítésének szüksége 
került megállapításra. 
 
 
Templom tér és a Nyárfa utca közvilágításának fejlesztése 
 
A Templom téren, valamint a Templom teret a Kossuth Lajos utcával összekötő 
járdaszakasz mentén a meglévő elavult közvilágı́tási elemek cseréjét tervezzük. A Nyárfa 
utcában a közterület keleti részén a közvilágı́tási hálózat bővı́tése szükséges. 
 
Fedezet: OÖ nerő 
Tervezett önerő: 4.000.000,-Ft 
 
Külterületi településrészek /Tarcsapuszta, Szőlőhegy/ közvilágításának fejlesztése 
 
alatti ingatlanokkal szemközti lámpaoszlopokra.  
 

Tervezett beruházás Rövid leírás Indoklás 
Tervezett 

költség 
eFt 

Városi közvilágítási 
rendszer fejlesztése 

általános fejlesztés (bővítés, 
korszerűsítés) 

közvilágítási hálózat 
bővítése 4000 

Városi közvilágítás 
lámpatest bővítés 

Bertalan püspök utca. Táncsics 
Mihály utca Lakossági kérés alapján. 450 
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Fenntartható 
közlekedésfejlesztés 
Szentlőrincen 
(Pályázat) 2024. évig 

6-os gyorsforgalmi úton, a Pécs 
felé haladó forgalom oldalán a 
fedett buszmegálló cseréjére, 

Városi buszforduló 
korszerűsítése, 
tarcsapusztai 
kerékpárút folytatása 

164000 

Kátyúzás, útjavítás  Hidegaszfalttal történő 
útjavítás  útjavítás 50 

Kastélypark, Templom 
tér 8. szám alatti 
Eszterházy kastély 
parkjának tematikus 
újra gondolása 
(Pályázat) 

kastélypark kialakítása 2022-ben a Kastélypark 
fejlesztése 47196 

Kastélypark parkoló és 
közvilágítás fejlesztése 

hibás kandeláberek cseréje, 
parkoló burkolatának javítása  4000 

Vörösmarty u. - Attila u. 
és Bertalan Püspök u. - 
Attila u. kereszteződés 
2db járdahidjának 
felújítása 

járdaburkolatok javítása balesetmegelőzés 150 

Padkamegerősítési 
munkálatok Szentlőrinc 
belterületen 

Padkamegerősítési 
munkálatok Szentlőrinc 
belterületen 

állagmegóvás 2500 

Önkormányzati 
ingatlanok 
szabványossági 
felülvizsgálata 

  1000 

Kutyafuttató 
közvilágítás  napelemes megvilágítás rendeltetésszerű 

használat 600 

Forgalomszervezés, 
gyalogátkelőhelyek 
kialakítása 2022. évi 
program 

Erzsébet u. és Pécsi u 
közterületeken 1-1 db közlekedésbiztonság 14000 

Járda és útjavítás 2022. 
évi program 2022. évi felmérést követően állagmegóvás, 

balesetmegelőzés 15000 

Kamera rendszer 
kiépítése 4 db kamera kihelyezése. 

Az ingatlanfejlesztési 
koncepcióban 
elfogadott terv szerinti 
fejlesztés. 

2 000 

 
 
 
B) Zöldterületek 
 
A zöldterületek a települések nélkülözhetetlen elemei. Előnyösen befolyásolják az épı́tett 
környezet ökológiai viszonyait, kedvezően hatnak a település mikroklı́májára, csökkentik 
a hőmérsékleti szélsőségek kialakulásának veszélyét, a szennyező anyagok és a por 
kiszűrésében is jelentős szerepet játszanak.  
Szentlőrinc közterületeinek, parkjainak 2018-ban megkezdett, hosszú távú koncepcióra épülő 
gondozását, revitalizációját 2022-ban is folytatni kívánjuk. Ez a folyamat az élhető, esztétikus, 
zöld kisváros alapvető kívánalma. 
 
Főbb célkitűzések: 
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- virágágyások megújítása főként évelő növényekkel, cserjékkel, kisebb részben 
szezonálisan cserélhető egynyáriakkal az alábbi területeken: 

o Munkácsy utca 213, 254/3 hrsz. (Takarékszövetkezet, parkoló környezete) 
o Templom tér 263, 260/1, 260/2 hrsz. (r.k. templom, Művelődési Központ 

környezete) 
o Március 15. tér 152/55 hrsz. (Eszterházy Egészségközpont, ülő szobor 

környezete) 
o Gyöngyvirág utca ágyásai: 724/96, 724/61 hrsz. 

- virágágyások, évelő- és cserje foltok kialakítására alkalmas helyszínek keresése 
- virágládák és virágágyások karbantartása, szezonális növényekkel történő vegyes 

beültetése 
- lehetőség szerint új virágtartók beszerzése 

o további helyszínek kedvező pénzügyi lehetőségek esetén, előzetes szakmai 
felméréssel illetve lakossági kérések figyelembevételével 

Mindezeket magas szakmai színvonalon kell kivitelezni az alábbiak figyelembevételével: 
- megbízható helyről származó, kiváló habitusú növényállománnyal, 
- szaktanácsadás igénybevételével, 
- megfelelő alapanyagok felhasználásával (a növényekhez virágföld, hosszan lebomló 

tápanyagok, mulcs, a fásításhoz marhatrágya, karó, dréncső), 
- rendszeres öntözéssel. 

 

Tervezett beruházás Rövid leírás Indoklás Tervezett 
költség eFt 

Kutyafuttató 2022. évi 
program  (kutyafuttató 
értéknövelő fenntartása) 

Könnyűszerkezetes esőbeálló telepítése, 
kerítésépítés 

  rendeltetésszerű 
használat 600 

Liszt F. u. 2. óvodaudvar 
felújítás karbantartás Játékok felújítása, telepítése 

 rendeltetésszerű 
használat 1500 

Temető díszkerítés északi 
szakasz, kerítésmezők 
szerelése 

kerítésmezők felszerelése befejező munkarész, 
2021. évről áthúzódó 0 

Nyárfa utca szemetesek 
szélfogója 2022. évi 
program 

szélfogó telepítése hulladékgyűjtő védelme 5 

Köztemető üzemterület 
leválasztása  üzemi terület elkülönítése a temetőtől  100 

Örökségpark kialakítása 
(bányász u.) 2022. évi 
progam 

új koncepció kidolgozása 
zöldterület 
hasznosítása, 
esztétikussá tétele 

2000 
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Fakarbantartási program Keretszerződés 

 4000 

Fasorok felmérése, 
favizsgálat 2020. évi program folytatása 

 1000 

Fasorok revitalizáció 2022. 
évi program Deák F. , Ifjúság u.  

 3000 

Köztemető DK oldalon 
díszkerítés építése 

2021 évben megkezdett kerítés építés 
folytatása 

 esztétikus kerítés 
kialakítása 3 500 

 
 

 
Fedezet: OÖ nerő, pályázat 
 
Zöld Város 
 
A Zöld Város projekt keretén belül Szentlőrinc legnagyobb terén, az Urbach téren 221 
millió forintból alakı́thattunk ki tematikus játszóteret, melyet mind a gyerekek mind a 
felnőttek használhatnak. A pályázat a tér melletti Sporttelepen büféépületet kialakı́tása, 
ı́gy a téren tartózkodók a közelbe tudnak menni egy frissı́tőt inni vásárolni. 
 
Fedezett Pályázat, önerő, 
Tervezett önerő: 0 
Tervezett költség: 221.211.900,- Ft 
 
 
Kastélypark 
 
Horvát-Magyar Intereg pályázat keretében lehetőség van a Templom tér 8. szám alatti 
Eszterházy kastély parkjának tematikus újra gondolása. 
Forrás. pályázat/önerő: 70.000.000/3.000.000 Ft 
 
C) Köztemető 
 
A 2022. évi önkormányzati közterület és temető üzemeltetési fenntartási fejlesztési 
feladatok ellátását két forrásból kıv́ánjuk megvalósı́tani. 

 pályázati forrás 
 közfoglalkoztatás kıv́ül a közte tervezett  
 egyéb pályázatok. 

 Költségvetési támogatások, saját bevételek 
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A köztemetőt az önkormányzat 2018. január 1. napjával vette át üzemeltetésre. A 
parkgondozási munkák nagyrészét 2022.-ben is Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. 
szakmai irányı́tásával a közmunkaprogramon keresztül tervezzük megvalósı́tani. A 
közfoglalkoztatásban folytatni kıv́ánjuk a temetői járdák épı́tését javı́tását és a 
virágosı́tását.  
Fedezet: Közmunkaprogram, OÖ nerő 
Tervezett önerő: 550.000,-Ft, közmunkaprogramtól függően.  
 
Kerítés 
 
A temető kerı́tés épı́tés folytatása a Ny-i oldalon, illetve dı́szkerı́tés épı́tése a bejárati 
oldalon, 2020-2022 évre tervezzük megvalósı́tani., továbbá a drótkerı́tés folytatását 
tervezzük. 
 
Fedezet: Közmunka/OÖ nerő 
Tervezett önerő: 3.200.000  
 
 
Az üzemi terület leválasztása. 
 
A köztemető ravatalozó mögötti észak-nyugati területen, a parkgondozási tevékenység 
érdekében egy üzemi területet választunk le, amelyet félkerı́téssel/paravánnal fedünk el 
a temetőlátogatók elől. Illetve a hulladékgyűjtő fedésre kerül. 
Fedezett OÖ nerő 
Tervezett önerő: 100.000,- Ft 
 
 
II. A bérlemények 
 
A) Karbantartási feladatok 
 
 
Önkormányzati bérlakások karbantartása: 
 
Jelenleg 45 db önkormányzati lakás áll a város tulajdonában. Az önkormányzati 
bérlakások kezelését 2018. február 1-jétől a Szentlőrinci Közös OÖ nkormányzati Hivatal 
látja el.  
 
Üres ingatlanok: 
 

• Munkácsy Mihály utca 9. az ingatlan fejlesztése miatt 
 
A 2022. évben a lakásokból származó bérleti dı́j bevételt 5.700.000 Ft-al tervezünk.  
 
A 45 db önkormányzati bérlakás karbantartási feladataira 300.000 Ft-t tervezünk, 
amelynek az oka, részben hogy 15 db önkormányzati lakás teljes felújı́tást elvégeztük (egy 
lakás folyamatban van), másrészről az új bérletiszerződési állomány átgondolásával és 
megújı́tásával a karbantartási költségek jelentős részben a bérlőre hárulnak.  
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Önkormányzati épületek karbantartása 
 

Hrsz Meg-nevezés Cím m2 Jelenlegi 
funkció 

339  Arany János utcai óvoda 7940 Szentlőrinc, ARANY 
JÁNOS  22 

2 
275 

nevelési 

368/2/A Egészség-ügyi központ 7940 Szentlőrinc, KOSSUTH 
LAJOS  1 

1 
038 

egészségügyi 

153/ 1  Ifjúság úti Általános Iskola  7940 Szentlőrinc, IFJÚSÁG 
UTCA 5 

1 
492

4 

konyha, 
sportcsarnok 

562/22  Irodaház 7940 Szentlőrinc, DEÁK 
FERENC UTCA 20 

2 
332 

- 

723/1/  Kodolányi Utcai Általános Iskola és 
Diákotthon 

7940 Szentlőrinc, 
KODOLÁNYI UTCA 13 

15 
813 

oktatási, szociális, 
kulturális 

562/24  Liszt Ferenc Utcai Óvoda 7940 Szentlőrinc, LISZT 
FERENC UTCA 2 

4 
684 

nevelési 

267  Nevelési tanácsadó és kultúrház, 
étterem 

7940 Szentlőrinc, TEMPLOM 
TÉR 1 

6 
785 

kulturális, 
közösségi, iroda 

259  Polgármesteri hivatal 7940 Szentlőrinc, Templom 
TÉR 8 

10 
765 

iroda 

831/5    Siófok-Balaton-széplak-Alsó* 7940 Siófok, HÁMÁN K. UTCA 
64 

4 57 szállás-épület 

358/ 2 Tűzoltó szertár 7940 Szentlőrinc, SZÉCHENYI  
20 

231 szolgáltató 

385  Udvar ás városháza és idősek 
otthona és gazdasági  

7940 Szentlőrinc, MUNKÁCSY 
MIHÁLY  1 

5 
416 

szociális 

975/ 1  Üdülő-épület, udvar* 7940 Orfű, Dollár 27. 10 
681 

szállásépület 

HRSZ: 
069/14, 

Tarcsa-puszta kultúrház Szentlőrinc, Tarcsapuszta 8 
528 

kultúrház 

 
Az önkormányzati épületek karbantartására 10,500.000,-Ft-t tervezünk. 
 
B) Ingatlanfejlesztés 
 
 
Orfű, Barátság kulcsosház –Balatonszéplak-üdülő 
 
A 2021. évi tervezett felújításokra, karbantartásra a tárgyévi költségvetésben kb. 
1.000.000,-Ft azaz egymillió-kettőszázezer forint biztosítandó. A 2022. évben 
Balatonszéplak-üdülőben tetőhéjazat átépítését szeretnénk elvégezni. A kulcsosház 
területén általános állagmegóvási feladatokat, felújításokat (ereszcsatorna, tisztasági 
festés) szeretnénk végezni.  
 
 
Tervezett projektek 
 

Tervezett beruházás Rövid leírás Indoklás 
Tervezett 

költség 
eFt 

Templom tér 1-3, 5. 
épületek karbantartási 
munkái 

lehetséges műszaki 
megoldások vizsgálata, 

a hivatali épület 
korszerűsítése szükséges a 
munkakörülmények 

1500 
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vizesedés 
megszüntetése 

javítása, az épület 
állagmegóvása végett 

Templom tér 1-3. déli 
telekhatáron kerítés 
építése, meglévő fal 
vakolása, festése 

épített kerítés 
kialakítása, 
rendezvénytér 
megfelelő elhatárolása 
szomszédos ingatlantól 

rendezett udvari környezet 
és telekhatárolás kialakítása 600 

Templom tér 8. épületek 
karbantartási munkái 

festés-mázolás 
(beltéren, keleti 
homlokzat ablakain) 

nyílásszárók állagának 
megóvása, dilatációs 
repedések  

1000 

Kék épület rekonstrukciója 
(tető, programon kívül)   1000 

Vörösmarty u. - Attila u. és 
Bertalan Püspök u. - Attila 
u. kereszteződés 2db 
járdahidjának felújítása 

járdaburkolatok javítása balesetmegelőzés 150 

Padkamegerősítési 
munkálatok Szentlőrinc 
belterületen 

Padkamegerősítési 
munkálatok Szentlőrinc 
belterületen 

állagmegóvás 2500 

Önkormányzati ingatlanok 
szabványossági 
felülvizsgálata 

  1000 

Szabadtéri színpad felújítása 

 

festés, beázás 
megszüntetése  1000 

Deák F. u. épület 
értékesítése v. 
hasznosítása 

koncepció kidolgozása, 
részleges karbantás  3000 

Orfű tábor karbantartása 
(javítás, takarítás, 
parkrendezés) 2022. évi 
program 

javítás, takarítás, 
parkrendezés 

 1000 

Patkányírtás 2022. évi 
program    500 

Szánkódomb elbontása 

az épülő tanuszoda 
helyén vállalt 
tereprendezési munkák 

 3000 

Speciális bölcsőde 
kialakítása Szentlőrincen 
(Pályázat) pályázat elbírálás alatt 

 210000 

Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 
Szentlőrincen (Pályázat) pályázat elbírálás alatt 

 200000 

Szentlőrinc Arany János 
utcai óvoda felújítása pályázat elbírálás alatt  0 

Játszóterek / játszóhelyek 
2022. évi karbantartási 
program Urbach tér, Nyárfa utca 

 1000 

Keleti városrész fejlesztés 
(közművek 2022. évi 
program) tervezet, kivitelezés 

 45000 

Garázs építési program vállalkozási alapon  3000 
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Kopjafa mázolása, 
karbantartása, programon 
kívüli karbantartás 

kopjafa ápolása 
önkéntesekkel 

 10 

Attila u. 65. önk. bérlemény 
kerítésének javítása 

2. ütem, utcafronti 
kerítés  450 

Balatonszéplak-alsó tető 
felújítása Tető héjazat csere. Az épület állagmegóvása 

érdekében. 3 300 

Templom tér 8 ingatlan 
felújítása.  

Templom tér 8. szám 
alatti épület  
nyílászáróinak 
mázolása, 
karbantartása, kijelölt 
irodák festése 

  700 

Általános 
épületkarbantartási 
feladatok ellátása 

Önkormányzati 
tulajdonú  épületek 
általános karbantartása 

Az ingatlantulajdon 
állagmegóvása érdekében 
festés, javítások elvégzése, a 
használat során keletkezett 
hibák javítása. 

1 000 

 
 
Fedezet: Közmunkaprogram, OÖ nerő 
 
III. Ingatlan hasznosítás 
 
A 2017-től kezdődően az ingatlan árak folyamatos emelkedése mellett a lakásépı́tési kedv 
is jelentősen nőt. Az OÖ nkormányzat a helyi épı́tési szabályzatban kijelölte azon területeket, 
melyek lakótelkek kialakı́tására alkalmasak. A 2019. éveben egy lakótelek került 
értékesı́tésre 4.000.000-Ft áron. 
 
Szentlőrinc, Deák F. u. 20/B alatti ingatlan hasznosı́tására vonatkozóan az eladás és a 
hasznosı́tás lehetőségeinek tervezése szükséges 
 
A fenti ingatlanok épı́tési telekként eladási szándékkal kerültek kialakı́tásra, azonban a 
94/3, (részben a szennyvı́z nincs bekötve, az utcában van) kivételével a közművesı́tés nem 
történt meg, ezért az érték és a forgalmazhatóság javı́tása érdekében a vı́z-szennyvı́z 
tekintetében a közművesı́tését javasolt elvégezni, amit az eszközhasználati dı́j fedezhet. A 
várható bevétel 32.000.000,-Ft, amit a piac és az értékbecslések módosı́thatnak. 
 
IV. Környezetvédelem, fenntarthatóság, köztisztaság, hó és síkosság 
mentesítés 
 
A közterületek és a közparkok állapota, valamint a játszóterek karbantartása folyamatos 
feladat, ahol a kiemelt területek külön elbánásban részesülnek. Szentlőrinc Város 
Önkormányzat a köztisztasági feladatainak ellátását szerződéses viszonyban a 
Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft-n keresztül látja el, az alábbiak szerint:  
 

a) Közutak gépi takarítása 
b) Járdák, parkok, buszmegállók, szegélyek, parkolók takarítása 
c) Önkormányzati rendezvények köztisztasági feladatainak ellátása 
d) Illegális hulladéklerakók megszüntetése 
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e) Járdák, parkok, szegélyek, parkolók hó-és síkosságmentesítése 
f) Közutak gépi hó-és síkosságmentesítése 

 
Szentlőrinc, 2022. ……………… 
 
 
 

Koltai Péter Dr. Tóth Sándor 
Polgármester Jegyző 

 
 
Jóváhagyta Szentlőrinc Város Önkormányzata a ……/2022.(...) KT. határozatával. 
 

Dr. Tóth Sándor 
Jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  



12 
 

2. sz. melléklet  
 

Tervezett munkanemek és tervezendő összegek összesı́tése 

Sorszám Helyszín Feladat Becsült költség /Ft 
  Áthúzódó tételek 

1 
Kutyafuttató 2022. évi program  
(kutyafuttató értéknövelő 
fenntartása)  

Könnyűszerkezetes 
esőbeálló telepítése, 
kerítésépítés 600000 

2 

Kutyafuttató világítás (napelem, 
2022. évi program) 

napelemes 
alkonyérzékelő, világító 
test elhelyezése 2 db 1 
esőbeállóhoz 1 
bejárathoz 130000 

3 Temető díszkerítés északi szakasz, 
kerítésmezők szerelése 

kerítésmezők 
felszerelése 0 

4 Liszt F. u. 2. óvodaudvar felújítás 
karbantartás 

Játékok felújítása, 
telepítése 1500000 

5 Közvilágítás fejlesztése általános fejlesztések 4000000 

6 
Bertalan Püspök u. – Attila u. 
kereszteződésében 1db lámpatest 
felszerelése meglévő oszlopra 

1 db lámpatest 
szerelése lámpakarral 150000 

7 
Táncsics u. 31. és Táncsics u. 43. 1-
1 db lámpatest felszerelése 
meglévő oszlopra 

2 db lámpatest 
szerelése lámpakarral 300000 

8 
Forgalomszervezés, 
gyalogátkelőhelyek kialakítása 2022. 
évi program 

2 db gyalogátkelőhely 
(okos átkelőhely) 
kialakítása Ujhelyi 
szakiskolánál, illetve 
Ifjúság u. -Pécsi u. 
kereszteződésben 14000000 

9 
Járda és útjavítás 2022. évi program 

2021. évi program 
folytatása márciustól 15000000 

10 Nyárfa utca szemetesek szélfogója 
2022. évi program  

Szélfgó felépítmény 
kihelyezése 5000 

11 Köztemető üzemterület leválasztása 
2020. évi program 

Üzemterület 
leválasztása, 
kialakítása, elkerítése 100000 

12 Örökségpark kialakítása (bányász u.) 
2022. évi progam 

új koncepció 
kidolgozása 2000000 



13 
 

13 
Templom tér 1-3, 5. épületek 
karbantartási munkái  

lehetséges műszaki 
megoldások vizsgálata, 
vizesedés 
megszüntetése 1500000 

14 
Templom tér 1-3. déli telekhatáron 
kerítés építése, meglévő fal 
vakolása, festése 

kerítés építése, 
felületképzés 600000 

15 Templom tér 8. épületek 
karbantartási munkái  

festés-mázolás (keleti 
homlokzat ablakain) 1000000 

16 Attila u. 65. önk. bérlemény 
kerítésének javítása 

2. ütem, utcafronti 
kerítés 450000 

17 Kék épület rekonstrukciója (tető, 
programon kívül) tetőszigetelés 1000000 

18 Balatonszéplak üdülő karbantartási 
munkák 2022. év 

Tetőhéjazat cseréje, 
villamossági szerelések 3229549 

19 Padkamegerősítési munkálatok 
Szentlőrinc belterületen 

Padkavágás, 
padkamegerősítés 2500000 

20 

Vörösmarty u. - Attila u. és 
Bertalan Püspök u. - Attila u. 
kereszteződés 2db járdahidjának 
felújítása gyaloghíd felújítása 150000 

21 Általános kátyúzási munkálatok 
hidegaszfalttal kátyúzás 50000 

22 4 db szennyvízakna fedlap 
átépítése (eszközhasználati díj) 

Ifjúság u.- Vasút u., Dr. 
Múró L. u. 1300000 

23 Kastélypark parkoló és 
közvilágítás fejlesztése   4000000 

24 Szentlőrinc szennyvízrendszer -
rendkívüli helyzetből adódó azonnali 
feladatok (eszközhasználati díj)   365000 

25 Szociális, szűrőgép ház és 
kezelőépület teljes körü felújítása 
(eszközhasználati díj) 

(szigetelése, nyílászáró 
cseréje, padló burkolat 
felújítása, mosdó-wc-k 
felújítása 3000000 

26 
Szennyvíztelep távfelügyeleti 
rendszerének kiépítése 
(eszközhasználati díj)   3500000 

27 
Kastélypark, Templom tér 8. szám 
alatti Eszterházy kastély parkjának 
tematikus újra gondolása (Pályázat) Kastélypark kialakítása 47196883 

28 Önkormányzati ingatlanok 
szabványossági felülvizsgálata   1000000 
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  Összesen 108626432 
  Új tételek 2022. évre   

29 Fakarbantartási program Keretszerződés 4000000 

30 
Fasorok felmérése, favizsgálat 

2020. évi prgram 
folytatása 100000 

31 Fasorok revitalizáció 2022. évi 
program Deák F. , ifjúság u.  3000000 

32 Fakataszter megújítása 2022-2023. 
tervezéséhez     

33 Játszóterek / játszóhelyek 2022. évi 
karbantartási program Urbach tér, Nyárfa utca 1000000 

34 Keleti városrész fejlesztés (közművek 
2022. évi program) tervezet, kivitelezés 45000000 

35 Garázs építési program vállalkozási alapon 3000000 

36 Kopjafa mázolása, karbantartása, 
programon kívüli karbantartás 

kopjafa ápolása 
önkéntesekkel 10000 

38 Temető díszkerítés déli szakasz 
építése DK oldal díszkertítése 3500000 

39 
Szabadtéri színpad felújítása 

festés, beázás 
megszüntetése 1000000 

40 Templom tér 5. sz. irodai épület 
előtetőjére ereszcsatorna szerelése 

előtető 
vízelvezetésének 
szabályozása 130000 

41 Deák F. u. épület értékesítése v. 
hasznosítása 

koncepció kidolgozása, 
részleges karbantás 3000000 

42 Általános épületkarbantartási 
feladatok ellátása   1000000 

43 
Orfű tábor karbantartása (javítás, 
takarítás, parkrendezés) 2022. évi 
program 

javítás, takarítás, 
parkrendezés 1000000 

44 Patkányírtás 2022. évi program   500000 

45 

Szánkódomb elbontása 

az épülő tanuszoda 
helyén vállalt 
tereprendezési 
munkák 3000000 

46 Fenntartható közlekedésfejlesztés 
Szentlőrincen (Pályázat) 2024. évig 

  164000000 

47 Árokfedés, Temető u. 4. szemközti 
kanyarívben 

árokmeder 
árokcsövezése, 
befedése 500000 

48 Csapadéklevezetés kialakítása Árok 
utcában 

Tereprendezés, 
földmunka 400000 
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49 
Csapadékvíz-elvezető rendszer 
korszerűsítése az Ifjúság utcában és 
a Templom téren 

csapadékelvezetés 
korszerűsítése 105672320 

50 Speciális bölcsőde kialakítása 
Szentlőrincen (Pályázat) pályázat elbírálás alatt 210000000 

51 
Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése Szentlőrincen 
(Pályázat) pályázat elbírálás alatt 200000000 

52 Szentlőrinc Arany János utcai óvoda 
felújítása pályázat elbírálás alatt   

Összesen 749812320 
Mindösszesen 858438752 

 


