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Szentlőrinc Város Önkormányzat 2020-2025. évi 
közterületi és ingatlanfejlesztési koncepciója 

 
 
Bevezetés 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a 
kötelezettségként állítja az önkormányzatok elé, hogy hosszú távú fejlesztési 
elképzeléseiket stratégiai dokumentumokban fogalmazzák meg. Ezek közül is kiemelt 
jelentőségű a törvényben nevesített gazdasági program, amely a stratégiai tervezés 
alapdokumentuma, mely megalapozását képezi ezen dokumentáció. 
 
A stratégia olyan, egymáshoz szorosan kapcsolódó célok együttese, amely egy kitűzött 
időszak alatt valósítandó meg. A stratégiai tervezés elsődlegesen arra a változásra irányul, 
amely során egy adott helyzetből el kell jutni egy jövőbeni, optimálisabb állapotba. A 
stratégiai tervezés ugyanakkor megpróbálja megteremteni és ellenőrzés alatt tartani a 
tervezés folyamatát és folyamatosságát is, hiszen a stratégiai tervezésben minden 
tevékenység, minden taktikai lépés a végső célok elérését szolgálja.  
Szentlőrinc Város Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) – felismerve a 
stratégiai tervezés alapvetően meghatározó voltát a településfejlesztésben, szolgáltatás-
tervezésben –a Képviselő-testület 2019. évre is megalkotta a közterületi és 
ingatlanfejlesztési koncepcióját. A stratégia alkotás és a kitűzött célok megvalósulását 
támogató tervek rendszerét három –egymásra épülő- dokumentum csoportra 
tagolhatjuk. 
 
A legmagasabb szinten az alapstratégia áll. Az alapstratégia nem egy tervezési 
dokumentum, hanem azon fejlesztési tervek összessége, amelyek hosszabb távra, 
általános és átfogó jelleggel határoznak meg az érvényes értékrenddel összhangban lévő 
fejlesztési, működési, szolgáltatási prioritásokat, elérendő célokat, a megoldások és 
változások fő irányait, valamint a megvalósulás legfontosabb feltételeit. A gazdasági 
program meghatározó része az alapstratégiának. 
 
A részstratégiák számítanak a stratégiai tervezés második szintjének. Ezek a tervek, 
programok, koncepciók kibontják és konkretizálják az alapstratégiákban kijelölt a 
célokat, megoldási, változási irányokat és a feltételeket.  
 
A harmadik szinten azok a dokumentumok helyezkednek el, melyek részstratégiákhoz 
kapcsolódva egy-egy feladatkört fognak át operatív megközelítésből,  
 
A funkcióstratégiaként nevesíthetjük. Ezek már operatív tervek, amelyek részletesen 
foglalkoznak a megvalósítási módokkal, változásokkal és feltételekkel, az erőforrás-
kapacitás felmérésével, az erőforrás biztosításának lehetőségeivel, a felelősökkel, a 
végrehajtásban résztvevőkkel, a tervezési lépésekkel.  



 

 
 

2 

 
 
A szabályozás célja, hogy a hosszú távú, átfogó és a részletes tervek úgy kerüljenek 
kidolgozásra, hogy együtt egységes és komplex célrendszert alkossanak, egymást kiegészítsék 
és egymásra hassanak.  
A stratégiai tervezés tehát olyan gondolkodási folyamat, amelynek segítségével az 
Önkormányzat követni tudja a társadalomban, illetve a gazdasági életben történő változásokat, 
megteremtve ezzel az esélyt, hogy dinamikus, tevékeny alakítója és ne elszenvedője legyen 
ezeknek a változásoknak.  
Összefoglalva a Szentlőrinc Város Önkormányzat 2020. évi közterületi és ingatlanfejlesztési 
koncepciója olyan operatív végrehajtási terv, amely az Önkormányzat gazdasági programja 
tekintetében részstratégia, a 2020. év tekintetében pedig a költségvetés tervezéséhez nyújt 
támpontot. 
 
A város földrajzi elhelyezkedése, adottságai 
 
Szentlőrinc település a Bükkösdi-víz völgyének déli bejáratánál, az Ormánság északi 
kapujában fekszik eltérő jellegű tájak találkozásánál. A település Szigetvártól 16 
kilométerre, Pécstől 20 kilométer távolságra található a 6. számú főút mentén. 
 
A város demográfiaihelyzet 
 
A táblázat adataiból jól látható, hogy a város lakosságszáma évről évre 2016-ig 
folyamatosan csökken, majd 2017-ben ugrásszerű növekedés következett be, majd 2018-
ban ismét csökkent, 2019-ben pedig a lakosság száma ismét emelkedett. Az éveken át 
történő csökkenésnek számtalan oka lehet, de nevesítve szerepeltethetjük, hogy a 
gazdasági válság hatására csökkent a családok gyermekvállalási hajlandósága, valamint a 
térség negatív munkahelyteremtő képessége miatt sokan költöznek más nagyvárosok 
vonzáskörzetébe (pl. Pécsre, Budapestre vagy külföldre.) 
 
Az állandó népesség a szentlőrinci bejelentett lakóhellyel rendelkező személyeket jelenti 
függetlenül attól, hogy van-e máshol ideiglenes lakóhelyük. Szentlőrinc állandó 
népességének nemek szerinti megoszlását mutatják az alábbi ábrák. Míg az 1970-es 
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években a lakosságszám 3900 körül mozgott, addig az 1980-as években megugrott 
majdnem a duplájára. Ennek oka az egykori bányászati vállalat munkás betelepítési 
akciója, valamint a MÁV dolgozók Szentlőrinc városába való költözése magyarázta  
 
 
Lakosságszám alakulása főben 2012-2019. között (KSH adatok) 
 

Év Fő 
(TS 0101) Változás 

2012 6750 bázis év 

2013 6577 97,4% 
2014 6465 98,3% 
2015 6401 99,0% 
2016 6311 98,6% 
2017 6592 97,6, % 
2018 6233 92,3% 
2019 6449 95,5% 

 

 
(Forrás: TEiR, KSH) 

 
A munkaképes lakosság körében többségben vannak a férfiak, de az idősebb korban ez az 
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előny megszűnik. Ez is igazolja az országos mutatót, hogy a férfiak születéskor várható 
átlag élettartama rövidebb (72 év), mint a nőké. (78 év)  
 

 
(Forrás: TEiR, KSH) 

 
A 0-14 éves lakosság aránya 2019-ben 14% amely az 2001. évi népszámlálási adatokhoz 
képest csökkenést mutat, míg a 65 év felettek aránya folyamatos növekedést mutat, 2019-
ben a lakosság 17%-t alkotják.  
 
A születések számának 2016 utáni kismértékű növekedése ellenére, a születések alacsony 
száma, valamint a fiatal lakosság elvándorlása miatt évről évre romlik a város 
lakosságának korösszetétele. Hosszú távon ez nem csak népességi problémát jelent, 
hanem azzal a fejleménnyel is szembe kell nézni, hogy a megcsappanó munkaképes 
korosztályra arányait tekintve egyre több eltartott jut majd a településen. 
 

 
        (Forrás: TEiR, KSH) 
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A táblázatból látható, hogy 2012-ben még a Szentlőrincre betelepülés mutat emelkedő 
képet, míg 2013-tól a fokozódó elvándorlás jellemző egészen 2016-ig, amikor az 
emelkedő tendencia csökkent. Ennek oka, az volt, hogy a megyeszékhelyen és a városban, 
illetve a vonzáskörzetben kevés volt a munkalehetőség, így sokan kénytelenek voltak 
elhagyni a települést. Az egyetemista / főiskolás diákok is máshol próbálnak boldogulni, 
egyre nőt a külföldi munkát vállalók száma is.  
 
HELYZETÉRTÉKELÉS 
 
A járásban egyedüli városként Szentlőrinc központi szerepkörének erősödése oktatás, 
egészségügyi ellátás és igazgatási funkciók terén egyre határozottabb. Az OFTK szerint jó 
mezőgazdasági adottságú besorolás a járás egészében meghatározó, ebben épp a város 
lakossága az, amely kevésbé kötődik ehhez az adottsághoz, és ahol inkább az 
agglomerációs jelleg dominanciája figyelhető meg. A Szentlőrinci járáson belül a déli 
települések javarészénél komoly leszakadás, és hátrányos helyzetű lakosság növekedése 
tapasztalható.  
 
Szentlőrinc a megyén belül fiatalos korösszetételű járásközpontnak számít, ám a romló 
öregedési index, de legfőképpen az elvándorlás miatt csökkenő lakosságszáma 
következtében népessége mára 7.000 fő alatti. Képzettségi, végzettségi mutatók hasonló 
városokéhoz képest kicsit kedvezőbbek, a foglalkoztatási mutatók (jövedelmi 
viszonyokkal együtt) azonban romló tendenciájúak, a lakásállomány megújulása lassú. A 
városi intézmények közül a jelen infrastrukturális adottságok és a folyamatok az óvoda 
épületének és az általános iskola kollégiumának felújítását és a szociális intézmények 
áthelyezését/bővítését igénylik.  
 
A város gazdasága a meglévő adottságokra épülő koncepcionális beruházások 
tekintetében tud előrelépni, bár az agglomerációs jellegből adódóan a lakosságának 
nagyobb része nem a helyi gazdaságtól, hanem Pécs gazdasági stabilitásától és 
foglalkoztatói erejéről függ. Ennek részben az is oka, hogy nem a helyi munkáltatói 
igényeknek megfelelő a diákok továbbtanulása, illetve kevés a helyi munkalehetőség. A 
város egységes, infrastruktúrával kiépített logisztikai célokra alkalmas iparterülettel nem 
rendelkezik, logisztikai kapacitását, termálenergiára építhető gazdasági lehetőségeket 
(üvegház, hűtőház) nem használja ki. Mindez egyrészt nagyban gátolja a betelepüléseket, 
helyi vállalkozások továbblépésének esélyeit, másrészt munkahelyektől és bevételektől 
fosztja meg a várost. A helyi gazdaság további lehetőségeit a megfelelően menedzselt, 
gazdasági célokat is szolgáló vagyongazdálkodás tudja segíteni, ebben az önkormányzati 
vagyonon kívül főleg a banki ingatlanok vehetők számításba.  
 
A helyi táji, természeti, valamint klimatikus adottságok a mezőgazdálkodás számára 
ideálisak, amely itt is jellemzően kevés kézben összpontosul, de a járásban még mindig 
sokan foglalkoznak háztáji gazdálkodással, amelyben a felesleget a központi 
elhelyezkedésű piaci árusítóhelyek létesítése tudja segíteni. A város 
közmunkaprogramjának mezőgazdasági lábának kiépítésében is korlátozó a területhiány, 
amiben azonban a környező termelői érdekeket nem sértő, városi intézményeket és 
szociális célokat szolgáló, szociális gazdaságra is építő zöldség- és 
gyümölcstermesztésben még vannak potenciák. A táj egyetlen igazán dinamizáló 
természeti eleme a szőlőhegyi rész, amelyen a művelés felhagyása és még kis mértékben, 
de a gazdasági okokból elinduló kiköltözés is megfigyelhető. A településen belüli 
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zöldterületek állapota, többek között a városi arculatot is javító hatása révén fejleszthető, 
funkciójuk bővíthető, esztétikai értéke több helyszínen (beleértve a műemléki kastélyhoz 
kapcsolódó zöldfelületet) növelhető. 
 
Szentlőrinc településszerkezetében, annak alakulásában nagy befolyása volt a vasútnak 
és 6-os számú főútnak, melyek révén a megyeszékhely (és régen a nagy foglalkoztatók pl. 
uránbánya) elérhetősége és ezzel agglomeráció is kialakulhatott/fennmaradhatott. A mai 
szerkezeti elemeket a beépülési hullámok alatt beépült részek (régi településrész, 
társasházas, panelos telepek, és több, nagy területen kialakult családi házas részek) és 
mindezek köré, közé épült intézmények alkotják. A város kevés építészeti értékkel 
rendelkezik, ezek állapota vegyes, az országos védettséget élvező, ma polgármesteri 
hivatali funkciónak helyet adó kastélyban felújítások szükségszerűek.  
 
A város közúti közlekedési hálózatában a 6-os út leterheltsége, illetve az áthaladó 
összekötő utak forgalma (kiváltképp az 5805 - Szentlőrinc-Nagycsány összekötő út) jelent 
problémát, amelynek oldásában az M60-as megépítése tudna előrelépést elérni. A 
település kerékpárút-hálózatában 2015-ben zárult az első jelentősebb beruházás, amely 
azonban továbbfejlesztendő (hálózat és kiszolgáló elemek). A vasútvonal csomóponti 
jellege miatt jelentős, a személyforgalomnál a megyeközpont felé reggeli és eseti órákban 
zsúfoltság tapasztalható, de az előzetes tájékoztatás alapján a stratégia időtávjában a 
Szentlőrinc-Pécs viszonylat kétvágányúsításának megvalósítása nem várható, ám a város 
a kiszolgáló létesítmények (vasúti váróterem) fejlesztését középtávon szeretné elérni. 
Mindezek mellett a járáson belüli közösségi közlekedés fejlesztése is szükségszerű, ami a 
járásközpont intézményeinek jobb kihasználtságát és a város járásközponti 
szerepkörének erősödését is szolgálná, ám megvalósítása csak az érintettekkel közös 
összefogásban/finanszírozásban működőképes. A városban lévő kapcsolódó 
infrastruktúrák (buszöböl, buszmegálló) fejlesztésében középtávon is előrelépés 
tervezett. 
 
A villamosenergia-ellátás, a közcsatornás szennyvízelvezetés területén jó ellátottsággal 
rendelkezik a település, ám a 200 főnél nagyobb lakosságszámú Tarcsapusztán ez a 
közszolgáltatás megoldatlan. Bár a szennyvízelvezetésben vannak tartalékok, de hosszú 
távon az ipari/lakossági csatlakozások függvényében fejlesztési igények merülhetnek fel. 
A közvilágítás energiatakarékos fényforrású megújítása részben megtörtént ám az 
ivóvízminőség javító programnak csak tervei készültek el, a megvalósítás még várat 
magára. Jelen helyzetben problémát okoz a geotermikus fűtéshálózat kapacitásának 
kihasználatlan volta, melynek bővítésének a tervei eddig forráshiány miatt nem tudtak 
megvalósulni. 
 
A környezetvédelmi állapotokat tekintve a településen a környezeti elemek, az élővilág, a 
táj, a települési-, és az épített környezet tekintetében jelenleg extrém környezeti terhelés 
nem áll fenn. A település környezeti állapota jónak mondható, környezetvédelmi 
szempontból egyes részeken a nitrátérzékenység, és a sérülékeny ivóvízbázisok 
igényelnek odafigyelést. Az épített környezet védelmében, valamint a belvízveszély 
mérséklésében a kiépült vízelvezető rendszerek és befogadó folyamatos 
karbantartásának elmaradása jelent problémát.  
 
Mindezeken felül a helyi társadalomban tapasztalható helyi identitáshiányt is feltárt az 
ITS helyzetelemző munkarésze. Ez a hiányosság a soft elemeken (közösségi 
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programokon) túl közösségi terek (civil közösségi ház) és meglévő helyszínek 
kialakításával és fejlesztésével (önkormányzati kulcsos házak) és a kihasználatlan 
épületállomány hasznosításával már középtávon is látványosan javítható. Az említett 
fejlesztések a hátrányos helyzetűeket esélyegyenlőségének növelésében is fontos 
szerepet játszanak.  
 
A település problématérképét az alábbi ábra mutatja be szakterületenkénti bontásban. 
 

 
 

Problématérkép (forrás Szentlőrinc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája) 
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Szentlőrinc város szerkezetileg, városképi arculatában, karakterében és területhasználati 
jellemzői alapján 10ezer fő alatti lakónépesség számból adódóan nem határolt le 
különálló városrészeket. A teljes város helyzetelemzése a 2011-es Népszámlálás 
városrészi adatai alapján történt, rámutatva az a meglévő legfontosabb demográfiai, 
társadalmi jellemzőkre, tendenciákra, a funkcióellátottságra, gazdasági jellemzőkre, 
bemutatva azon területeket, ahol a városrész városon belüli pozíciója, helyzete, 
ellátottsága erősséget vagy gyengeséget jelez, s megjelölve azon fejlesztési lehetőségeket, 
amelyek elmozdulást jelenhetnek ezen állapotból. 
A stratégiatervezésnek alapos előkészítő munkára, gazdasági, pénzügyi elemzésekre kell 
épülnie. Ezt kell alapvetőnek tekinteni akkor is, ha a határidők betartása, az előkészítési 
munkák időtartamának tervezése során nem tudunk figyelembe venni minden 
társadalmi, politikai, gazdasági bizonytalanságot, ami befolyásolhatja a tervek 
megvalósulását.  
 
A pénzügyi és vagyoni helyzet elemzése 
Az Önkormányzat sikeresen elindult a fenntartható, tudatos gazdálkodás útján, és a 
döntések meghozatalánál ezt az évek során szem előtt is tartotta. 
 
2.2.1. Pénzügyi helyzet 
 
Az Önkormányzat főbb bevételeinek alakulása (2017-2019)E Ft 

Bevételek megoszlása  2017 2018 2019 
Egyéb saját működési bevételek 99 290 130 593 111 899 
Működési célú ÁFA bevételek 12 026 14 244 12 366 
Kamatbevételek 272 490 195 

Intézményi működési bevételek összesen: 
111 
588 

145 
327 

124 
460 

Önkormányzati bérlakások bevétele  5 492 5 641 
Helyiség igénybevételi díj 1 011 1 200 1 221 
Földterület használati díj    
Bérleti díj bevételek összesen: 1011   
Vagyoni típusú adók 18 694 18 880 19 406 
Átengedett közhatalmi bevételek 16 622 17 328 18 125 
Helyi adók és adójellegű bevételek 121 633 114 405 139 515 
Talajterhelési díj   889 
Adópótlék, adóbírság 1759 1 436 1 626 

Közhatalmi bevételek összesen: 
158 
708 

152 
050 

179 
561 

Működési célú támogatásértékű bevétel 5 511 5 624 191 

Önkormányzat költségvetési támogatása 
837 
782 

909 
550 

942 
803 

Immateriális javak, tárgyi eszközök, önk.-i részesedés 
értékesítése 875 40 11 600 
Előző évi költségvetési visszatérülések    

Eu-s és hazai pályázati támogatások 169 151 811 270 
1 047 

865 
Pénzeszköz átvételek 5 511 5 624  
Előző évi pénzmaradvány működési és felhalmozási célú 123 607 377 979 1 156 
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igénybevétele 297 
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek    

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 283 
615 

2 023 
861 

2 306 
479 

Az Önkormányzat főbb kiadásainak alakulása (2017-2019) 
   E Ft 

Kiadások megoszlása 2017-2019 2017 2018 2019 
Működési kiadások 301 711 320 072 350 672 
Társadalom- és szociálpolitikai kiadások (segélyek) 5 962 5 789 5 505 
Beruházások  13 954 48 727 30 941 
Felújítás összesen 30 590 32 594 1 045 262 
Egyéb Felhalmozási kiadások összesen 2 799 1 800 1 800 
Finanszírozási kiadások összesen 391 854 445 125 470 843 
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 030 254 1 246 041 2 527 238 

 
2.2.2. Vagyoni helyzet 
Az önkormányzat vagyona a 2019 évi zárómérleg alapján 5 019 294 ezer forint. 
 
A vagyonszerkezet 
 

Vagyonelem megnevezése 

Az összes 
vagyonból a 

vagyon 
részaránya 

Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, 
nem terhelhető, a kötelező feladatok ellátását 
biztosító vagyon) 

33,42% 

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 
(meghatározott feltételekkel értékesíthető, illetve 
megterhelhető vagyon) 

29,61% 

Egyéb (forgalomképes vagyon, amely szabadon 
értékesíthető és megterhelhető) 36,95% 

 
A koncepció  
 
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: 
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 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. 

KULCSPROJEKTEK 
Szentlőrinc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája alapján, a város 
kulcsprojektjeit azok a projektek képzik, melyeket a város elengedhetetlennek érez, és 
amelyek nélkül a középtávú átfogó cél nem tud, illetve csak minimálisan tud teljesülni.  

• Geotermikus fűtéshálózat meghosszabbítása, új fogyasztók csatlakoztatása. 
• Ivóvízminőség-javító program végrehajtása. 
• Kodolányi úti önkormányzati épületegyüttes komplex rekonstrukciója – Kulturális 

és Társadalmi Központ kialakítása. 
• Szociális Szolgáltató Központ alapszolgáltatásainak felújítása, fejlesztése. 
• Deák F. u.-i ingatlan felújítása (önkormányzati hivatal és vállalkozóknak 

irodahelyiségek kialakítása. 
• Iparterület fejlesztés. 

 
Geotermikus fűtéshálózat meghosszabbítása, új fogyasztók csatlakoztatása 
 
A geotermikus fűtéshálózat meghosszabbításával és új épületek rendszerre 
csatlakoztatásával a jelenleg kihasználatlan kapacitások lekötése érhető el. A projekt 
kulcsfontosságú, mert több intézményi fejlesztés is épít a rácsatlakozásból adódó energia-
megtakarításra/költségcsökkentésre. A projekt megvalósításával elérhető a megújuló 
energiaforrás részarányának növelése a felhasznált energiamennyiségen belül és a 
település közintézményei (Ifjúság úti Általános Iskola, Kodolányi úti épületkomplexum) 
részére komoly költségcsökkentés (40-50%) érhető el, de a rendszerrel a tervezett 
uszoda működtetése is hatékonyan megvalósítható. Mindezek mellett a hálózatra egyéb 
fogyasztók (társasházak) rácsatlakozására is van mód. 
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A geotermikus energiát elektromos áram termelésére is hasznosítható lenne, ami 2010-
ben 10 715 MW kapacitást jelentett 24 országban, ami 67 246 GWh áramtermelést ért el. 
Ez 2005-höz képest 20%-os bővülésnek felel meg a geotermikus áramtermelés terén. 
Magyarországon eddig nem volt jellemző a geotermikus energia ezirányú felhasználása. 
 
Ivóvízminőség-javító program végrehajtása  
 
KEOP-1.3.0. konstrukcióban támogatott projekt keretében elvégzett előkészítő feladatok 
után több mint ötmilliárd forintnyi összköltségből, Európai Uniós és hazai források 
felhasználásával valósul meg egy komplex, ivóvízminőség-javító beruházás 
(projektazonosító: KEHOP-2.1.3-15-2016-00003), amely összesen huszonkettő 
települést érint a Nyugat-, és a Dél-Dunántúlon. Így biztosítva a projektterületen élőknek 
egészségesebb, a szigorú határértékeknek is maradéktalanul megfelelő ivóvizet. A projekt 
megvalósításával a városban szolgáltatott víz minősége megfelelő lesz. A beruházás mind 
a lakosok, mind a településen vállalkozók szempontjából kiemelt jelentőségű.  
Szentlőrincen jelenleg az ivóvizet biztosító kutak nyersvize keveredik, amelynek 
eredményeként a szolgáltatott ivóvízben határértéket meghaladó mennyiségű bór, 
fluorid, ammónium és nátrium mutatható ki. A szolgáltatott vízminőség javításához ezért 
a munkálatok keretében egyrészt sor kerül a bór-, fluorid- és nátriummentes kutak 
felújítására, illetve bővítésére, továbbá a tarcsapusztai kutak bekötésére a nyersvíz 
vezetékrendszerbe, másrészt egy új, komplex vízkezelő berendezés létesítésére, 
amelynek feladata az ammóniummentesítés lesz. Mindezeken felül több helyen végeznek 
hálózatrekonstrukciót is a kivitelezők. 
 
Kodolányi úti önkormányzati épületegyüttes komplex rekonstrukciója – Kulturális és  
Társadalmi Központ kialakítása  
 
A tervezett beruházással egy a lakosság és a fiatalok számára vonzó központ létesül, ahol 
kulturált körülmények között lehet kikapcsolódni. A tervezett projektek a következőket 
tartalmazzák: 

a)  A beruházás során azt az épületszárnyat, ahol a tornaterem is található átalakítanák 
és felújítanák. A felújítás része az épület tetőszigetelése, külső szigetelése, 
nyílászárócsere, teljes belső felújítása (burkolás, festés). Az átalakítás során 
különböző helyiségek újulnak meg és/vagy kapnak új funkciót, így a jelenlegi 
tornateremből táncterem lesz, balett terem megújul, a jelenleg Máltai 
Szeretetszolgálat által használt teremből kiállítótér lesz, míg a bokszteremből 
klubteremmé alakul.  
A 32/2016.(III.3.) KT. határozatában Szentlőrinc Város Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési 
Program keretén belül Verőce Város Önkormányzatával partnerségben 
megvalósítandó projekt beadásához a szükséges tervdokumentációt megrendeli. 
2016. május 31-én döntés született a pályázat benyújtásáról. 

b) Az épület kettő egykori tantermének felújítása, illetve soft tevékenységek 
megvalósítása egy másik a Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló 
Együttműködési Program keretében tervezett (projekt partnerek: Slatina Város 
Önkormányzat, Nasice Város Önkormányzat, Brantner-Koncz Alapítvány, 
Szentlőrinc Város Önkormányzat). Az IMP-TOUR-SZESLANA 2 elnevezésű projekt 
előkészítési munkálatairól Szentlőrinc Város Képviselő-testülete a 62/2016.(IV.7.) 
KT határozatában döntött.  
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Az önkormányzat épületegyüttes egy részében a Szentlőrinci Általános Iskola Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és annak kollégiuma a továbbiakban is 
megmaradna, de nem költözne el a Városi Könyvtár és a benne működő ifi pont sem, és a 
tervek szerint továbbra is az itt működik családsegítő és gyerekjóléti szolgálat és a 
nevelési tanácsadó. Az udvaron található külön épület a jövőben is Civil Közösségek 
Házaként funkcionál. Jelenleg az épületben meglévő funkciók, szolgáltatások egy része 
azonban a Deák F. utcai ingatlan felújítása esetén várhatóan elköltözik. (pl. agrárkamara, 
Máltai Szeretetszolgálat). 
 
A tervezett beruházásokkal megújuló, bővülő, illetve a megmaradó funkciókból adódó 
látogatókat kiszolgáló jelenlegi parkolók (közterületi, udvari) száma elegendő, bővítést 
nem igényel. A komplexum megközelítését biztosító közlekedéshálózati elemek 
megfelelőek.  
 
A tervezett fejlesztésekből a város az „Energiahatékonyság növelése Szentlőrinc 
önkormányzati tulajdonú épületeiben” című, TOP-3.2.1-16-BA1-2017-0002 számú 
támogatási szerződésű projektjének egyik célja a Kodolányi János utcai épület fejlesztése. 
2020 végéig az épület homlokzata külső homlokzati hőszigetelést kap, a lapos tetőre is 
plusz hőszigetelés kerül, tetőszerkezete új bitumenes szigetelést kap, fűtési rendszer 
(gázkazán, radiátorok) korszerűsítésre kerül, továbbá nyílászárócsere is megvalósul. Egy 
korábbi pályázatból már megvalósult az épület akadálymentesítése, melynek folyamán 
kialakításra került egy akadálymentes mosdó/WC helyiség is az épületrész déli, földszinti 
vizesblokkjában. 
 
Szociális Szolgáltató Központ alapszolgáltatásainak felújítása, fejlesztése 
 
A projekt célja a Szociális Szolgáltató Központnak (SZSZK) épületének felújítása. Az 
SZSZK által használt épület állapota és méretei miatt nem tudja megfelelően kiszolgálni 
főleg az Idősek Otthonához kapcsolódó alapvető igényeket. Az épület felújításával, 
átalakításával, korszerűsítésével elérhető a korszerű ellátás biztosítása.  
Az épületnél komplex felújítás szükséges: épületek felújítása (tetőcsere, tetőszigetelés, 
külső szigetelés, nyílászáró csere, elektromos hálózat cseréje, világításkorszerűsítés 
(lámpatestek), külső-belső festés. Az udvar komplex rehabilitációja társadalmi 
tevékenységek kiszolgálására. 
Az SZSZK új funkciókkal nem bővül, így a felújítás a parkolási igény növekedését nem 
generálja. A jelenlegi parkolók száma (közterületi és udvari) az előírásoknak megfelel. A 
megközelítést biztosító közlekedéshálózati elemek megfelelőek.  
Sikeres pályázatnak köszönhetően az önkormányzat „Szentlőrinci Szociális Szolgáltató 
Központ alapszolgáltatásainak fejlesztése” című TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00004 számú 
támogatási szerződésű projektjében az épület átalakításával olyan infrastruktúrát 
alakított ki, mely az idősek nappali ellátása szolgáltatás üzemeltetésére minden 
szempontból alkalmas és egyúttal ésszerűen és optimalizáltan működtethető. A 
2019.08.31.-es befejezési határidejű projektben cél volt az épület funkcionális 
kialakításának ésszerűsítése, racionális térkihasználás (pl. étkező az épület legsötétebb 
helyiségében volt); a célcsoport igényeinek megfelelő akadálymentesítés (pl. közlekedés, 
stb.); az üzemeltetési szempontú korszerűsítés (elektromos és gépészeti rendszerek, 
hőszigetelések, nedvesség elleni szigetelések). 
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A fentiek mellett az „Energiahatékonyság növelése Szentlőrinc önkormányzati tulajdonú 
épületeiben” című, TOP-3.2.1-16-BA1-2017-0002 számú támogatási szerződésű 
projektben 2020 végéig a Munkácsy Mihály utcai SZSZK épület külső homlokzatának 16 
cm vastag kőzetgyapot hőszigetelése, illetve a padlástéri záró födémjének hőszigetelése 
(20 cm ásványgyapot) is megvalósul.  
 
Deák F. u.-i ingatlan felújítása (önkormányzati hivatal és 
vállalkozóknakirodahelyiségek kialakítása 
 
Deák F. u.-i ingatlan felújítása tekintetében több elképzelés is megvalósítható lenne. Az 
ITS alapfelvetése a korábbi iroda funkció visszaállítása.  
I. Önkormányzati irodák, vállalkozói központ. 
Az épület komplexumban 10 átlag 10 m2és  10 átlagosan 25 m2alapterületű 
iroda/tárgyaló helyiségtalálható, az egyéb kiszolgáló helyiségek melet (tárgyaló, 
közösségi, szociális helységek, irattár, raktárként használható helységek, gépkocsi tároló) 
projekt célja egy évek óta kihasználatlan épület hasznosításával az önkormányzat 
különböző épületekben működő egységeinek integrálása, ezzel a hatékonyabb 
üzemeltetés és működés feltételeinek biztosítása. Az egykor eredetileg is irodaépületként 
funkcionáló épület méretei lehetővé teszi, hogy az önkormányzati hivatalon túl különböző 
szervezetek, önkormányzati vállalkozások és más vállalkozások bérleti díj ellenében az 
épületben működjenek (pl: civil szervezetek, vállalkozások).  
A tervek szerint a felújított épületben kapna helyet a teljes Szentlőrinci Közös 
Önkormányzati Hivatal (Titkárság, Szociális osztály, Pénzügyi osztály, Adóügy, I. fokú, 
stb.), melyek jelenleg több épületben vannak elhelyezve. A beruházás során a következő 
felújítási munkálatok tervezettek: lapos tető tetőszigetelése, csapadékvíz-elvezetés 
javítása, fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, vizesblokkok korszerűsítése, festés, 
mázolás.  
A felújításra kerülő ingatlanban az új funkcióknak köszönhetően várhatóan megnövekszik 
a látogató ügyfelek száma. A parkolási igényeket az ingatlan környezetében lévő (eddig 
kihasználatlan) kiépített parkolók (kb. 15 db) ki tudják elégíteni. Az épület megközelítését 
biztosító közlekedéshálózati elemek megfelelőek.  
Szentlőrinc Város Képviselő-testülete a 1/2016.(I.28.) KT. határozatában úgy döntött, 
hogy támogatja a projekthez kapcsolódó támogatási kérelem előkészítését és benyújtását. 
A 45/2016.(III.31.) KT. határozatban a képviselőtestület döntött a projekt TOP 2.2.1-15. 
kódszámú konstrukcióra benyújtandó támogatási kéreleméhez kapcsolódóan a Baranya 
Megyei Önkormányzattal megkötendő együttműködési megállapodásról, azonban a 
jelenlegi tervidőszakban más projektek kaptak elsőbbséget így ez nem megvalósításra. 
Alternatív lehetőségként merül fel az épületen belül az egyes épülethelyiségek össze 
nyitásával munkásszálló vagy lakások kialakítása, mely bérleményként lenne 
hasznosítható.  A számításaink szerint 22 db átlagosan 30 m2-es lakás lenne kialakítható 
az 1-2 emeleten, míg a földszinten vagy tarolóhelyiségként, garázsként funkcionálna, vagy 
mivel a megismerhető támogatási feltételek szerint legalább 80 munkavállaló 
elszállásolására alkalmas munkásszállás kialakításához nyújtható, a földszinten további 
apartmanokat hozhatnánk létre, vagy a felső szinten közös konyhás és fürdős megoldással 
a 80 fő elhelyezhető lenne.  
A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról 
szóló 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (1) valamint 
(2a) bekezdései alapján támogatás nyújtható helyi önkormányzat, önkormányzati 
társulás, valamint gazdasági társaság részére munkásszállás építéséhez vagy 
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munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújításához.A program szempontjából a 
munkásszállás fogalma a következő: munkásszállás a kedvezményezett tulajdonát képező 
olyan szálláshely, amely lakóhelyiségenként legalább egy, a - kedvezményezettel 
szerződéses jogviszonyban álló - munkaadóval munkaviszonyban lévő olyan 
magánszemély elhelyezésére szolgál, akinek nincs lakóhelye azon a településen, ahol a 
munkahelye van. 
A munkásszálláson kizárólag olyan személy helyezhető el, aki a magyar jog hatálya alá 
tartozó munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati 
jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos 
szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, valamint a 
pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, 
illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, 
továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény szerinti 
ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban áll a kedvezményezettel, vagy azon munkaadók 
valamelyikével, amelyekkel a helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás, illetve 
ezek 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság megállapodást kötött a 
munkavállalóik adott munkásszálláson történő elhelyezéséről. A hozzátartozók 
munkásszálláson történő együttes lakhatása kizárólag abban az esetben lehetséges tehát, 
amennyiben ennek a feltételnek valamennyien megfelelnek. A fenntartási idő lejártával 
amennyiben önálló apartmanok kerülnének kialakításra lehetőség nyílna lakáscélú 
hasznosításukra, vagy szociális bentlakásos intézményi kapacitásunk bővítésére. 
 
HÁLÓZATOS PROJEKTEK 
 
Szentlőrinc város hálózatos projektjei– amelyek több, egymáshoz kapcsolódó, hasonló 
jellegű projektelemből állnak, és/vagy a város jelentős részére kiterjednek (és nem 
soroltak a kulcsprojektek közé) – az alábbiak: 

• Korszerű energiagazdálkodású intézmények és fejlett közüzemi hálózat (H1) 
• Biztonságos, a meglévő terhelést enyhítő közúti infrastruktúra fejlesztése (H2) 
• Kerékpárút-hálózat további fejlesztése, kerékpározás feltételeinek javítása (H3) 
• Városi arculat javítása (H4) 

 
Korszerű energiagazdálkodású intézmények és fejlett közüzemi hálózat (H1) 
 
Az intézményi fejlesztésekben városi szinten könnyebben érvényesíthetők a 
városüzemeltetéshez közvetlenül kapcsolódó energiahatékonysági és fenntarthatósági 
szempontok, amelyek korábban is megjelentek a város fejlesztési gyakorlatában. A 
közműrendszereknél az elmúlt években tapasztalható (átfolyók mérete, feliszapolódás 
stb.) kell felmérni, orvosolni a jobb működés érdekében. Mindezek mellett a közbiztonság 
fokozása is elengedhetetlen. 

• Intézmények elavult világítóberendezéseinek cseréje LED-es fényforrásokra 
• Közvilágítás korszerűsítésének folytatása 
• Csapadékelvezetés korszerűsítése, rendszer tisztítása  
• Kábeltelevíziós rendszer fejlesztése 
• Térfigyelő rendszer fejlesztése  
• Szennyvízelvezetés megoldása Tarcsapusztán 
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Biztonságos, a meglévő terhelést enyhítő vasúti, közúti infrastruktúra fejlesztése  
 
A meglévő közúti infrastruktúra fejlesztése mellett kiemelt cél, hogy a tehermentesítés és 
biztonságosabbá tétel, a települési és járási igények kiszolgálása. Mindezek érdekében a 
következők tervezettek: 

• Kerékpárút-hálózat további fejlesztése, kerékpározás feltételeinek javítása. 
• Buszöböl, buszmegálló felújítás  

A projekt célja a Szentlőrincen lévő buszmegállók felújítása, buszvárók lecserélése. 
A projekt városon belül összesen 8 db városon belüli buszmegállót érint: 2 db 
buszmegálló 6-os számú főúton, 2 db buszmegálló a Munkácsy utcán, 2 db 
buszmegálló az Erzsébet úton, 1 db a vasútállomáson, 1 db Szentlőrinci fordulón. 
A projekt városon kívül érinti Csonkamindszent települést is (6-os útra vezető 
bekötő útnál buszöböl kerülne kialakításra.) 
Mindezek mellett a járásközpont elérhetőségét javítaná, így Szentlőrinc részéről is 
támogatott, hogy a 6-os út felújítása során Bicsérd-Boda kereszteződés környékén 
a távolsági buszok számára megállóhely létesüljön.  

• Vasúti váróteremfelújítása, és vasútállomás előtti parkoló teresitése/térfejlesztése 
(MÁV tulajdonában álló épület tekintetében a önkormányzati lobby szükséges). 

• Térségi kisbuszos közlekedési rendszer finanszírozásának, tárgyi feltételeinek 
megteremtése együttműködésben az érintett településekkel (saját elektromos 
kisbusz beszerzése) 

• Belterületi utak fejlesztése 
• Közúti infrastruktúrafejlesztés, lobby a megvalósításáért a (megye, KKA, NIF KKK, 

MK Zrt): 
- M60-as megépítése 
- 6-os út elkerülő kiépítése 

 
Kerékpárút-hálózat további fejlesztése, kerékpározás feltételeinek javítása 
 
A városban és környékén a hivatásforgalmi kerékpárforgalom mindig fontos szerepet 
töltött be, 2015 elején fejeződött be az első olyan projekt, amely kerékpárút kiépítést 
tartalmazott. A következő uniós időszakban a források egy része kifejezetten az 
kerékpáros közlekedés infrastrukturális fejlesztését támogatja, így ezek megépítésére 
lesznek források. A tervezett elemek a következők: 

• Szentlőrinc-Kacsóta kerékpárút építése 
Szentlőrinc és Kacsóta között kiemelten fontos a kerékpárút kiépítése, mivel a 6-
os úton a nagy forgalom miatt a kerékpáros közlekedés életveszélyes. A 
települések közelsége miatt azonban a kerékpárhasználat gyakori, így a projekt a 
balesetveszély elhárítását és biztonságos kerékpározás feltételének 
megteremtését célozza. A tervezett kerékpárút hossza 3-4 km. 

• Szentlőrinc-Tarcsapuszta kerékpárút megvalósítása (kb. 1,5 km). A projektben az 
építési szakasz jelenleg lezárult, a forgalomba helyezés és a pályázat lezárása 
2020-ban fog megvalósulni. 
Az önkormányzat „Szentlőrinc-Tarcsapuszta kerékpárút” című TOP-3.1.1-15-BA1 
- Fenntartható települési közlekedésfejlesztés konstrukcióban nyertes 
pályázatában 2019-ben megvalósult projekt főbb elemei a következők: 

o Kerékpárosbarát fejlesztés: Ingatlan vásárlása, Kerékpárút építés (2,25 m-
es) 1545,45 méter, Kerékpárút kijelölés 2065 méter. 
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o Közlekedésbiztonsági beruházás: Közvilágítás 15 db. automatikusan 
működő sorompó 4 db, 

o Közösségi közlekedéshez kapcsolódó beruházások: marás, aszfaltozás 
kátyúzáshoz, 16,52-16,52m3.  

• Szentlőrinc-Bicsérd kerékpárút építése 
 
Mindezek mellett a kerékpározás feltételeinek javítása is feltétlen szükséges egy 
kerékpáros barát város kialakításához. A feltételek javításának eszközei a 
kerékpárútvonalak hálózatosításán túl az alábbiak jöhetnek számításba: 

• kerékpáros szempontok előnyben részesítése a fejlesztési döntések során; 
• megfelelő minőségű és mennyiségű kerékpártárolók elhelyezése a település 

frekventált helyein (2015-ben kihelyezésre kerültek kerékpártárolók a következő 
helyszíneken: Posta, Művelődési Ház, focipálya, Ifjúság úti Ált. Iskola, állomás). 

 
Városi arculat javítása 
 
Városban több park és játszótér (5 db) található melynek állapota felújításra szorul. 
Továbbá léteznek olyan szabad zöldterületek, melyek fejlesztésével a város hozzájárulhat 
a lakosok és városba érkezők komfortérzetének növekedéséhez.  
Cél: Parkok létesítése, felújítása, továbbá új padok és új szeméttárolók beszerzése, 
városklíma, hősziget-hatás ellen árnyékoló lombhullató, klímatűrő fasorok létesítése, 
városi aktív rekreációs zöldterületek (városi tanösvény, tanpálya, futópálya, kutyafuttató, 
játszótér, szabadtéri tornapálya stb.) kialakítása, városi aktív közösségi gazdálkodást 
segítő új zöldfelületek (városi parkok) kialakítása, a terület rendeltetésszerű 
használathoz szükséges eszközbeszerzés (minőségi utcabútorok elhelyezése stb.) A 
tervezett konkrét elemek a következők: 

• Urbach tér fejlesztése 
• Március 15. tér felújítása 
• Csapadékvízelvezető árkok fedése, burkolása 
• Burkolat rekonstrukció 
• Diszburkolatok 
• Közvilágítás, díszvilágítás 
• Játszóterek felújítása 
• A társasházak közötti zöldfelületek fejlesztése 

- „Szigetjátszóhelyek” létrehozása 
- Pihenők 
- Közterületi attrakciók 
- Revitalizációk 

 
Iparterület fejlesztés 
 
Szentlőrinc jövője szempontjából kiemelten fontos a megyeszékhely fejlődése, de épp 
ennek a függésnek a mérséklésére nélkülözhetetlen a fejlett helyi gazdaság erősítése. A 
cél elérésében a város iparterületének kialakítása és betelepítésének megkezdése jelenti 
az első lépést, ezért kezdte meg az önkormányzat a településen áthaladó 6-os számú 
főúttól északra található iparterület fejlesztését. A teljes iparterület területe 6,2537 
hektár. Jelenleg 5 vállalkozás működik a területen, kihasználtsága 47% körüli. 
 

[s1] megjegyzést írt:  
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A KONCEPCIÓT ÉRINTŐ AKCIÓTERÜLETI PROJEKTEK 
Szentlőrinc területén lehatárolt akcióterületek (forrás Szentlőrinc Város Integrált 

Településfejlesztési Stratégiája) 
 
Akcióterületek kijelölése, a kijelölés és a lehatárolás indoklásával 
 
Az egybefüggő vonallal körülhatárolt akcióterületeken végbemenő fejlesztések (némelyik 
egyben kulcsprojekt is) egymással összehangoltan valósulnak meg, céljuk a 
városközpontban az intézményhálózat fejlesztése és alulhasznosított területek 
újrahasznosítása, az ipari területen a gazdaságfejlesztés. 
 
Az egyes akcióterületeken a megvalósításra kerülő fejlesztések összefoglaló jellegű 
bemutatása 
 
Akcióterület  
 
1: Városközponti akcióterület (AT1) 
 
A városközponti akcióterület határvonalait legtöbb helyen a településszerkezeti tervben 
településközpontnak, intézményi területnek jelölt területek alkotják kiegészítve a 
Sportpálya, Általános Iskola és az Ifjúság úti panelokat és a környezetükben lévő 
zöldfelületeket magába foglaló területtel. A városközpontban tervezett fejlesztések célja 
a városi intézményhálózatból a területre esők fejlesztése (korszerűsítése), hasznosítása, 
illetve egyéb kapcsolódó, vagy a területen belül tervezett projektek megvalósítása. 
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Az akcióterülethez kapcsolódó projektelemek: 
 

• Templom tér komplex rekonstrukciója: 
- Egykori Eszterházy-kastély épületének energetikai korszerűsítése  

A projekt célja a jelenleg Közös Önkormányzati Hivatalként, illetve járási hivatalként 
is üzemelő műemlékvédelmi oltalom alatt álló egykori Eszterházy kastély külső-belső 
felújítása és energetikai korszerűsítése. Építészeti értéke miatt kiemelten fontos az 
épület állapotának, műemlékvédelmi szabályokhoz igazodó megóvása, javítása, 
korszerűsítése (fűtés, világítás), akadálymentesítése. A projekt az örökségvédelmi 
hatósággal történő előzetes egyeztetésével és engedélyezésével történhet.  

- A Templom tér 1-3, 5 számú épületek rekonstrukciója 
Az épületek vízesedési problémáinak megoldása, a homlokzati elemek helyreállítása és 
a nyílászárók cseréje, vagy felújítása. 

- Diszburkolatok kialakítása 
A Templom téren a parkoló és a bevezető utak burkolatának a műemléki környezethez 
illő burkolati fedése, a templomtól nyugatra, illetve a bekötő úttól északra elhelyezkedő 
árok fedése. 

Kastélypark kialakítása  
A kastélypark kialakítása, visszaállítása (közel 14.000 m2) a műemléki környezet 
méltó kialakítása miatt szükségszerű. A kertépítészeti tervek alapján szakszerűen 
kivitelezett kertépítéssel létrejövő park a kastély szerves részeként hozzájárul a 
városi arculat javításához. A város jelenleg nem rendelkezik olyan minőségű 
zöldfelületi elemmel, amely a projekt helyszínén megvalósul. A kastély a hozzá tartozó 
parkkal szerves egységet alkotott a történeti időkben. A ma még megmaradt terület 
felújítását ezeknek a történeti, kutatáson alapuló és stiláris értékeknek a 
megőrzésével, újra fogalmazásával kell megtervezni. 

Templom tér kivilágítás fejlesztése/napelemes 
 

• Piaci árusítóhelyek bővítése 
A városközpont területén, azon belül is a forgalmas buszforduló közelében 
hagyományosan sokan hozzák a közeli falvakból terményeiket eladni a városlakóknak. 
A jelenlegi körülmények szedett-vedettek, az igényeket nem szolgálják ki.  
• Általános iskolai kollégium felújítása 
A projekt a Kodolányi épületkomplexum udvarán álló kollégium felújítását célozza, 
melynek során legfontosabb elemként nyílászáró csere, külső hőszigetelés, festés, 
vizesblokk felújítása tervezett.  
• Urbach tér fejlesztése 
Az 1. sz. akcióterületen belül megvalósuló Városi arculat javítását célzó hálózatos 
projekt (H4), melynek fő célja a város központjában, lakóházak szomszédságában 
található, és jelenleg elavult tér/park fejlesztése. A projekt megvalósítása nemcsak 
társadalmi és kulturális hatásai miatt kiemelten fontos, de a megvalósítási helyszín 
központi fekvése és a jelen park által nyújtott lehetőségek is szükségszerűek a 
városban. Együttesen ilyen tartalmú tematikus parkkal nem rendelkezik Szentlőrinc 
és a környező településeken sem találni ehhez hasonló parkot, így a várt és vélt 
hasznossága a település turisztikai vonzerejét is növeli. 
Sikeres pályázatnak köszönhetően az önkormányzat „Zöld beruházás megvalósítása 
Szentlőrincen” című TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 számú támogatási szerződésű 
projektjében új közlekedési útvonalak, közvilágítás, valamint az esetleges rongálások 
elkerülése érdekében biztonsági kamerák kialakítása, telepítése történik meg. 
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Megépül egy vendéglátó egység is a tér szomszédságában lévő sportpálya területén, 
mely a tér, és a sportpályára érkező látogatók kiszolgálásáról fog gondoskodni. 
• Ifjúság útjaparkolás fejlesztése 
Az Ifjúság útja-Pécsi utca kereszteződéstől az Ifjúság útja-Móricz Zsigmond utca 
kereszteződéséig terjedő útszakasz nyugati oldalán futó árokszakasz lefedés és 
parkoló kialakítását tervezzük. A projekt egyben minta projekt lenne a városi arculat 
kialakítása érdekében, másrészről illeszkedik a tanuszoda létesítésével 
szükségszerűen megvalósítandó parkoló bővítéshez.  
 
Akcióterület 2: Gazdasági akcióterület (AT2)-os főút, M6-os autópálya, vasúti 
csomópont 
 
• Logisztikai központ kiépítése  
A projekt célja, hogy a kedvező közlekedésföldrajzi helyzetre (6-os főút, M6-os 
autópálya, vasúti csomópont), az olcsó geotermikus energiára, valamint egyéb helyi 
adottságokra (pl.: vásártér közelsége, Királyegyházi Cementgyár) építve egy 
logisztikai központ kerüljön kialakításra, amely segíti helyi termékek piacra 
jutását, továbbá új munkahelyek létrejöttét a térségben. A logisztikai központ 
létrehozásával nem csak Szentlőrinc, hanem az egész járás szempontjából javíthatják 
a foglalkoztatás helyzetét.A projekt keretében az terület tervezése és 
engedélyeztetése, a terület megvétele, belső úthálózatának kiépítése, a terület 
telkesítése, valamint közműhálózatának (villany, víz, szennyvíz, gáz) kiépítése 
történik meg. 

 
AZ AKCIÓTERÜLETEKEN KÍVÜL VÉGREHAJTANDÓ, A TELEPÜLÉS EGÉSZE SZEMPONTJÁBÓL 
JELENTŐSFEJLESZTÉSEK ÉS EZEK ILLESZKEDÉSE A STRATÉGIA CÉLJAIHOZ 
 
A kulcsprojektek, hálózatos, illetve akcióterületi projekteken kívül azonosításra kerültek 
egyéb, a település egésze szempontjából jelentős fejlesztések, amelyek között az 
infrastrukturális és beruházási jellegű beavatkozások mellett soft elemek is szerepelnek, 
ezek a stratégiai célokhoz a hozzájuk kapcsolt tematikus célokon keresztül illeszkednek, 
és hozzájárulnak az átfogó célok, jövőkép teljesüléséhez. 
 
Óvoda és bölcsőde felújítás, bővítés, korszerűsítés (gyermekjóléti szempontok 
érdekében) 
A projekt céljai: költségcsökkentés, energetikai paraméterek javítása, hatékonyság 
növelése, CO2 kibocsátás csökkentése, fenntartható üzemeltetés kialakítása, 
kapacitásbővítés. 
A városban működő intézményben felújításra szoruló (pl. szigetelés, nyílászárócsere, 
fűtéskorszerűsítés) épületében a 3 éves kortól kötelező óvodáztatással 2015 
szeptemberétől a kapacitásgondok felerősödése várható, ami indokolja 1-1 új óvodai 
csoportot kialakítását. A bölcsődei bővítést az évek óta fennálló túljelentkezés miatt 
tervezi az intézmény. Mivel egyre több gyerek igényel speciális nevelést ezért fontosnak 
1-1 mozgásfejlesztést segítő helység kialakítását, eszközbeszerzéssel együtt az SNI-s 
gyerekek igényei szerint. Továbbá mindkét óvodában orvosi szoba, elkülönítő helység és 
öltöző helység (pedagógusoknak) kialakítása is szükséges. A Liszt óvodában tornaszoba 
kialakítása is elengedhetetlen.  
A fenti szükségletek és a TOP források rendelkezésre állása alapján az óvoda felújítás az 
alábbi tartalommal tervezett: A székhely intézmény (Liszt utcai óvoda) kb. 200-250 m2-es 
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bővítése hozzáépítéssel. 2 bölcsődei csoportszoba, 1 óvodai csoportszoba mosdókkal, 
fejlesztő szoba, nevelő szoba, tornaterem, épület szigetelése, parkolók kialakítása. A 
telephely intézmény (Arany János utcai óvoda) tetőcseréje, szigetelése, villamoshálózat 
felújítása, régi szárny elbontása, ennek helyére részben új szárny kialakítására, részben 
parkolók kialakítására és udvar bővítésére kerül sor.  
A felújításra, bővítésre kerülő ingatlanokban várhatóan a megnövekszik a látogatók 
száma. A Liszt utcai óvoda bővítése miatt a jelenlegi kettő normál parkoló mellé 4 normál 
és 1 mozgáskorlátozott új parkolóhely épül, mindemellett az óvoda mögötti Petőfi 
utcában az útszélen továbbra is több autó tud parkolni. A parkolási igényeket kielégítése 
az Arany János utcai óvodánál eddig is gondot okozott mindössze 5 normál és 1 
mozgáskorlátozott parkoló van, épp ezért 15 db új parkoló kialakítását is tartalmazza a 
beruházás. Az épületek megközelítését biztosító közlekedéshálózati elemek megfelelőek.  
 
Középületek akadálymentesítése 
A tervezett projektek mindegyikében fontos szerepet kap az akadálymentesítés. Ide 
tartozik eddigi projektekben nem szereplő, de akadálymentesítendő a felnőtt és gyermek 
háziorvosoknak, fogorvosoknak helyet adó Egészségügyi Központ épülete (Kossuth L. 
utca), ahol az akadálymentesítés műszaki okokból külső (épületen kívüli) lift kiépítésével 
oldható meg. 
 
Tanuszoda megépítése 
A város egykori strandfürdője évekkel ezelőtt bezárt, a város és vonzáskörzete nem 
rendelkezik iskolai úszásoktatásra, sportcélokra és szabadidő-eltöltésre alkalmas 
uszodával, így a beruházás hiánypótló.  
 
Az orfűi és balatonszéplaki kulcsosház fejlesztése (orfűi kulcsosház sportfunkcióval 
való ellátása) 
Az önkormányzat tulajdonában álló üdülők egyrészt az iskolások, másrészt a családok 
számára biztosítanak kedvezményes üdülési lehetőséget. Az ingatlanok fenntartása 
folyamatos, de időszerű átfogó és nagyobb léptékű fejlesztések megvalósítása a hosszú 
távú használhatóság érdekében.  
 
Építési telkek kialakítása 
A Helyi Építési Szabályzat tartalmazza a kialakítható lakóterületeket, a keleti 
városrészben. 
 
Gazdaságfejlesztést szolgáló ingatlan kiajánlási dokumentáció elkészítése 
Gazdaság élénkülését segítő vagyongazdálkodási tematikus cél elérése érdekében 
szükséges a városi és egyéb (bank) gazdasági vagyon eladás, bérlés konstrukciót 
tartalmazó kiajánlási dokumentumának elkészítése, népszerűsítő csatornák feltárása. 
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Közterületi és ingatlanfejlesztési koncepció 
 

I. Közterületek, egyéb önkormányzati területek: 
 
A közterületek minősége a kerületünk arculatát, élhetőségét meghatározó alapvető 
tényező, melyek igénybevétele elsősorban az utak tekintetében a gépjárművek számának 
növekedésével folyamatosan növekszik. Az stratégia a kerület hosszútávú fejlesztési 
koncepciójában meghatározott célokhoz igazodóan Szentlőrinc Város Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájával és akészülőben lévő gazdasági programmal 
összehangoltan határozta meg a 2020-2025. közötti időszak fenntartási és fejlesztési 
feladatait a kerületi feladatellátásba tartozó zöldhálózat, közúthálózat valamint parkolási 
infrastruktúra tekintetében. A kerületi közterületi hálózat integrált fenntartása és 
fejlesztése érdekében a stratégia tartalma a köztisztasági feladtok, lobbitevékenységek és 
partnerségi programok révén túlmutat az önkormányzati feladatellátásba tározó kötelező 
feladatokon. A közterületekkel kapcsolatban támasztott növekvő lakossági igények 
figyelembevételével az önkormányzat 2014-2019-ben évente több milliói forintot 
fordı́tott ezek üzemeltetésére és fejlesztésére, szükségesnek látszik, hogy a 2019-2024-es 
ciklusban forrás biztosı́tás növekedjen. 
 
A) Vízhálózat, utak, járdák, csatornák infrastruktúra 
 
Vízhálózat 
 
Víziközmű-rendszer(Víziközmű-rendszer kódja: 11-15866-1-001-00-03) állapot 
bemutatása 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: Szentlőrinc vízműrendszer 
Ellátásért felelősök: Szentlőrinc Város Önkormányzata 
A víziközmű-rendszer állapotának bemutatása, leírása 
 
A térség vízellátásáról a K-7, K-24 és K-14 kataszteri számú, Szentlőrincen található II., 
IV/A, VI. számú, valamint a K-5 kataszteri számú, Szentlőrinc-Tarcsapuszta 
településrészen található I. számú fúrt kutak gondoskodnak. A kutak védett vízadó rétegre 
lettek telepítve. A feltárt vízkészlet mennyisége 1081 m3/d, (394.565 m3/év) minősége 
felszín alatti rétegvíz, tisztítással ivóvízként felhasználható. Az engedélyezett vízkivétel 
átlagosan 810 m3/d, (295.650 m3/év). A vízhasználat jellege közcélú, vízkivétel időszaka 
folyamatos, a vízszolgáltatás ellátási formája házi bekötéses illetve közkifolyós. A vízellátó 
mű mértékadó kapacitása 832 m3/d, (303.680 m3/év) a kútszivattyú teljesítménye 
alapján. 
 
A feltárt víz minősége – a magas vas- és ammóniumtartalma, illetve a „B” fokozatú metán 
tartalma miatt- ivóvízként nem felel meg a követelményeknek, ezért vízkezelés szükséges. 
Szentlőrinc vízmű telep: Nátrium-hipoklorit oldattal történő utófertőtlenítés. A tisztított 
víz az 500 m3-es térszíni, megszakító medencébe kerül, ahol biztosított az utóklórozáshoz 
a behatási idő, illetve a víz gáztartalma is itt szellőzik ki. Innen nyomásfokozó szivattyú 
egység juttatja az ivóvizet a 100 m3-es aquaglóbuszba. A túlfolyó és ürítő vizek befogadója 
a városi csapadékvíz elvezető árok. 
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Tarcsapuszta vízmű telep: nátrium-hipoklorit oldattal történő utófertőtlenítés. A 
szükséges behatási idő a telepen lévő 50 m3-es aquaglóbuszban biztosított. A víztorony 
túlfolyó és ürítő vizeinek befogadója a települési csapadékvíz elvezető árok. 
 
Az ivóvíz elosztóhálózat kör- és ágvezetékből álló rendszer: NÁ 80, NÁ 100, NÁ 125 és NÁ 
150 mm belső átmérővel, 2” - 3/4"-os házi bekötővezetékekkel. A gerincvezeték anyaga: 
azbesztcement cső, KM-PVC, KPE, a házi bekötővezetékek anyaga hg. acél és KPE. Két 
nyomászónás a kiépített rendszer: I. nyomászóna: Szentlőrinc központi belterület, II. 
nyomászóna: Szentlőrinc-Tarcsapuszta településrész. Az ivóvízmű nyomásviszonyai a 
terepadottságoknak megfelelően elhelyezett Vh=100 m3-es és a Vh=50 m3-es súlyponti 
aquaglóbuszok által dominánsan meghatározottak. A szentlőrinci vízmű telepen 1 db 500 
m3-es tároló medencében történik a kutak által termelt, és a szükség szerint a 
tarcsapusztai elosztóhálózatról, vagy a Tortyogóról átvett ivóvíz ideiglenes tárolása. 
Innen fertőtlenítés után, a hálózati szivattyúk juttatják a vizet az elosztóhálózaton 
keresztül a 100 m3-es víztoronyba. A kút közvetlenül a Tarcsapusztai vízműtelepen lévő 
50 m3-es víztoronyba termel. Az aquaglóbuszból gravitációsan jut a víz a fogyasztókhoz. 
 
A települési vízmű kábeles vezérléssel automatikus és kézi üzemmódban is 
működtethető. Üzemszerűen természetesen automatikus üzemben dolgozik a vízmű. A 
szentlőrinci kutak és nyomásfokozó szivattyúk automatikus üzemét PLC folyamatirányító 
berendezés biztosítja. Szükség esetén lehetőség van kézi üzemmódra is. Az 500 m3-es 
megszakító medence úszókapcsolós, kábeles szintvezérléssel működteti a kutakat. A 100 
m3-es aquaglóbusz szintjétől függően kábeles jelátvitellel működnek a hálózati szivattyúk. 
 
Szentlőrinc vízműrendszer 
 
Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges felújítások és pótlások 
 
Elvégzendő feladatok 
1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
2. Vízhálózati szerelvények, tűzcsapok felújítása, cseréje 
3. Horganyzott acél bekötővezetékek cseréje folyamatosan 

 
Becsült költségek 
 

Fontossági 
sorrend 

Objektum 
megnevezés Objektum elem 

Tervezett 
nettó 

költség, eFt 

Rendelkezésre 
álló forrás, eFt 

1. 
Szentlőrinc 
vízműrendszer 

Rendkívüli helyzetből 
adódó azonnali 
feladatok 

300 300 

2. 

Ivóvíz hálózat Vízhálózati 
szerelvények, 
tűzcsapok felújítása, 
cseréje 

1 250 1 250 

3. Ivóvíz hálózat hga. bekötővezetékek 
cseréje 1 400 1 400 

 
Műszaki indoklás 
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1. A tervezési időszakban előre nem látható körülmények miatt a rendkívüli helyzetből 

adódó azonnali feladatok elvégzésére a ténylegesen rendelkezésre álló forrás 10 
százalékát terveztük. 

2. A hálózaton tervszerű rekonstrukció a létesítés óta nem történt. Az elzáró szerelvények 
csak meghibásodás esetén kerültek lecserélésre. A hálózatüzemeltetés és hibaelhárítás 
szempontjából fontos a működőképes szakaszoló tolózárak alkalmazása.  
A földalatti tűzcsapok cseréje szükséges korszerűbb föld feletti tűzcsapra, az 
elöregedett alkatrészek cseréje nem gazdaságos. A föld feletti tűzcsapok sokkal 
üzembiztosabbak, amit a félévente végzett ellenőrzésekkor is tapasztalunk. A föld 
feletti tűzcsapokból sokkal több oltóvíz vehető ki, így a hálózati mosatás is sokkal 
hatékonyabb a nagyobb vízáram miatt. Az új föld feletti tűzcsapokat a hozzátartozó 
egyéb szerelvényekkel együtt telepítjük.  

3. A több évtizedes ivóvíz hálózati vezetékek cseréjét folyamatosan végezzük. A régi 
horganyzott acél bekötővezetékeket PE anyagúra cseréljük a gerincvezetéktől a 
vízmérő aknáig, a megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása érdekében. A korszerű kötő 
idomok használatával a hálózati veszteség is csökkenthető. 

 
Pénzügyi források 
Használati díj. 
 
Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges felújítások és pótlások 
 
Elvégzendő feladatok 
4. Vízhálózati szerelvények, tűzcsapok felújítása, cseréje 
5. Horganyzott acél bekötővezetékek cseréje folyamatosan 
6. Tarcsapusztai víztorony felújítása 

 
 

Becsült költségek 
 

Fontossági 
sorrend 

Objektum 
megnevezés Objektum elem 

Tervezett 
nettó 

költség, eFt 

Rendelkezésre 
álló forrás, eFt 

4. Ivóvíz hálózat 

Vízhálózati 
szerelvények, 
tűzcsapok felújítása, 
cseréje 

6 600 6 600 

5. Ivóvíz hálózat hga. bekötővezetékek 
cseréje 7 400 7 400 

6. Tarcsapusztai 
vízmű víztorony felújítása 3 000 3 000 

 
Műszaki indoklás 
 
4. A hálózaton tervszerű rekonstrukció a létesítés óta nem történt. Az elzáró szerelvények 

csak meghibásodás esetén kerültek lecserélésre. A hálózatüzemeltetés és hibaelhárítás 
szempontjából fontos a működőképes szakaszoló tolózárak alkalmazása.  
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A földalatti tűzcsapok cseréje szükséges korszerűbb föld feletti tűzcsapra, az 
elöregedett alkatrészek cseréje nem gazdaságos. A föld feletti tűzcsapok sokkal 
üzembiztosabbak, amit a félévente végzett ellenőrzésekkor is tapasztalunk. A föld 
feletti tűzcsapokból sokkal több oltóvíz vehető ki, így a hálózati mosatás is sokkal 
hatékonyabb a nagyobb vízáram miatt. Az új föld feletti tűzcsapokat a hozzátartozó 
egyéb szerelvényekkel együtt telepítjük.  

5. A több évtizedes ivóvíz hálózati vezetékek cseréjét folyamatosan végezzük. A régi 
horganyzott acél bekötővezetékeket PE anyagúra cseréljük a gerincvezetéktől a 
vízmérő aknáig, a megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása érdekében. A korszerű kötő 
idomok használatával a hálózati veszteség is csökkenthető. 

6. A tarcsapusztai acélszerkezetű hidroglóbusz felújításra szorul. A felújítást szakcég 
bevonásával kívánjuk elvégezni. Az elhasználódott vízgépészeti elemek cseréje mellett 
a külső szár és a víztér belső festését végzik el korszerű anyaggal. 

 
Pénzügyi források 
Használati díj. 
 
Az elkövetkezendő 6-15 éven belül szükséges felújítások és pótlások 
 
Elvégzendő feladatok 
 
7. Hálózatrekonstrukció, csomópontok felújítása Rákóczi és Széchenyi utcákban (750 

m) 
8. Vízhálózati elzáró szerelvények, tűzcsapok felújítása, cseréje 
9. Horganyzott acél bekötővezetékek cseréje folyamatosan 
10. AC anyagú gerincvezetékek cseréje 
11. Nyomásfokozó szivattyúk cseréje, 2 db 
 
 
 
Becsült költségek 
 

Fontossági 
sorrend 

Objektum 
megnevezés Objektum elem 

Tervezett 
nettó 

költség, eFt 

Rendelkezésre 
álló forrás, eFt 

7. Ivóvíz hálózat 

Hálózatrekonstrukció, 
csomópontok felújítása: 
Rákóczi és Széchenyi 
utca (750 m) 

25 000 25 000 

8. Ivóvíz hálózat 
Vízhálózati 
szerelvények, tűzcsapok 
felújítása, cseréje 

16 600 16 600 

9. Ivóvíz hálózat hga bekötővezetékek 
cseréje 18 600 18 600 

10. Ivóvíz hálózat AC anyagú 
gerincvezetékek cseréje 430 000 0 

11. Szentlőrinc 
vízműtelep 

Nyomásfokozó 
szivattyúk cseréje, 2 db 3 000 3 000 
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Műszaki indoklás 
 

12. Az AC anyagú vezetékek nagy kockázatot jelentenek az ivóvíz hálózaton mind 
egészségügyi, mind üzemeltetési szempontból. Szentlőrincen mintegy 19500 m AC 
anyagú vezeték kicserélésére van szükség, NA80-150 mm közötti átmérővel. A 
hálózatrekonstrukció I. ütemeként a Rákóczi u. teljes szakaszát és a Széchenyi utca 
Rákóczi és Erzsébet utca közé eső szakaszát jelöltük ki, ahol NA 80 és NA 100 mm 
átmérőjű, AC vezetékek üzemelnek. Jelenleg csak részben áll rendelkezésre 
pénzügyi forrás, ezért a szolgáltató - az Önkormányzattal közösen - pályázati 
lehetőséget keres. 

13. A hálózaton tervszerű rekonstrukció a létesítés óta nem történt. Az elzáró 
szerelvények csak meghibásodás esetén kerültek lecserélésre. A 
hálózatüzemeltetés és hibaelhárítás szempontjából fontos a működőképes 
szakaszoló tolózárak alkalmazása. A földalatti tűzcsapok cseréje szükséges 
korszerűbb föld feletti tűzcsapra, az elöregedett alkatrészek cseréje nem 
gazdaságos. A föld feletti tűzcsapok sokkal üzembiztosabbak, amit a félévente 
végzett ellenőrzésekor is tapasztalunk. A föld feletti tűzcsapokból sokkal több 
oltóvíz vehető ki, így a hálózati mosatás is sokkal hatékonyabb a nagyobb vízáram 
miatt. Az új föld feletti tűzcsapokat a hozzátartozó egyéb szerelvényekkel együtt 
telepítjük.  

14. A több évtizedes ivóvíz hálózati vezetékek cseréjét folyamatosan végezzük. A régi 
horganyzott acél bekötővezetékeket PE anyagúra cseréljük a gerincvezetéktől a 
vízmérő aknáig, a megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása érdekében. A korszerű 
kötő idomok használatával a hálózati veszteség is csökkenthető. 

15. Az AC anyagú vezetékek nagy kockázatot jelentenek az ivóvíz hálózaton mind 
egészségügyi, mind üzemeltetési szempontból. Szentlőrincen mintegy 19500 m AC 
anyagú vezeték kicserélésére van szükség, NA80-150 mm közötti átmérővel. 
Jelenleg nem áll rendelkezésre pénzügyi forrás, ezért a szolgáltató - az 
Önkormányzattal közösen - pályázati lehetőséget keres. 

16. Szentlőrinc város ivóvízellátásában nagy szerepet játszanak a vízműtelepen 
működő nyomásfokozó szivattyúk, ezért üzembiztonságuk kiemelt fontosságú. 
Egy bizonyos üzemóra működés után már nem gazdaságos a szivattyúk felújítása, 
ezért szükséges a cseréjük. 

 
Pénzügyi források 
 
Használati díj 
Forráshiány (430 000 000,-Ft) 
 
Szentlőrincen jelenleg az ivóvizet biztosı́tó kutak nyersvize keveredik, amelynek 
eredményeként a szolgáltatott ivóvı́zben határértéket meghaladó mennyiségű bór, fluorid, 
ammónium és nátrium mutatható ki. 
 
A városi ıv́óvı́zvezetékrendszer egyrésze elöregedett, már régen túl vannak a tervezett 
életkorukon, nem is emlı́tve az épı́tés idejében tervezetthez képest megnövekedett 
terhelés nagyságát Sajnos a teljes cserére nem áll rendelkezésre anyagi fedezet 
 
KEHOP Szentlőrinc Város ivóvízminőség-javító program 
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Több mint ötmilliárd forintnyi összköltségből, Európai Uniós és hazai források 
felhasználásával valósul 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.  
 
Szentlőrincen jelenleg az ivóvizet biztosı́tó kutak nyersvize keveredik, amelynek 
eredményeként a szolgáltatott ivóvı́zben határértéket meghaladó mennyiségű bór, fluorid, 
ammónium és nátrium mutatható ki. A szolgáltatott vı́zminőség javı́tásához ezért a 
munkálatok keretében egyrészt sor kerül a bór-, fluorid- és nátriummentes kutak 
felújı́tására, illetve bővı́tésére, továbbá a tarcsapusztai kutak bekötésére a nyersvı́z 
vezetékrendszerbe, másrészt egy új, komplex vı́zkezelő berendezés létesı́tésére, amelynek 
feladata az ammóniummentesı́tés lesz. Mindezeken felül több helyen végeznek 
hálózatrekonstrukciót is a kivitelezők. 
 
A KEHOP Szentlőrinc Város ivóvıźminőség-javı́tó program megvalósı́tása folyamatban 
van. 
 
Az ívóvízhálózatot érintő felújítások pótlások 2020-tól 
 

Fontossági 
sorrend 

Felújítás és 
pótlás 

megnevezése 

Vízjogi 
üzemeltetési/ 
fennmaradási 

engedély 
száma 

Tervezett 
nettó költség 

Forrás 
megnevezése 

Megvalósítás 
időtartama 

Tervezett 
időtáv 

(eFt) Kezdés Befejezés 
(rövid /  
közép / 
hosszú) 

1. 

Rendkívüli 
helyzetből adódó 
azonnali 
feladatok 

                   300     használati díj   rövid 

2. 

Vízhálózati 
szerelvények, 
tűzcsapok 
felújítása, cseréje 

                1 250     használati díj 2020 2020 rövid 

3. 
Acél anyagú 
bekötővezetékek 
cseréje 

                1 400     használati díj 2020 2020 rövid 

4. 

Vízhálózati 
szerelvények, 
tűzcsapok 
felújítása, cseréje 

                6 600     használati díj 2021 2024 közép 

5. 
Acél anyagú 
bekötővezetékek 
cseréje 

                7 400     használati díj 2021 2024 közép 

6. 

Tarcsapuszta: 1 
db 50 m3-es  
aquaglóbusz 
felújítása és 
gépészeti  
szerelvényeinek 
cseréje 

                3 000     használati díj 2023 2023 közép 
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7. 

Hálózat 
rekonstrukció: 
vezeték és 
csomópontok 
felújítása 
(Rákóczi és 
Széchenyi u. 750 
m) 

             25 000     használati díj 
/pályázat 2025 2025 hosszú 

8. 

Vízhálózati 
szerelvények, 
tűzcsapok 
felújítása, cseréje 

             16 600     használati díj 2025 2034 hosszú 

9. 
Acél anyagú 
bekötővezetékek 
cseréje 

             18 600     használati díj 2025 2034 hosszú 

10. Vezetékhálózat 
cseréje 19 500 m            430 000     forráshiány 2025 2034 hosszú 

11. 

Nyomásfokozó 
szivattyúk 
cseréje (1 db Q: 
60 m3/h; H: 60 
m;  1 db Q: 90 
m3/h H: 60 m) 

                3 000     használati díj 2026 2026 hosszú 

 
A ıv́óvı́zhálózatot érintő felújı́tások pótlások költségeinek alakulását az alábbi táblázat 
mutatja. 
 

Fejlesztési 
ütem 

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes 
ütem tekintetében 

 (eFt) 

Rendelkezésre álló források 
számszerűsített értéke a teljes ütem 

tekintetében 
(eFt) 

I. ütem 2 950 2 950 

II. ütem 17 000 17 000 

III. ütem 493 200 38 200 

 
Templom tér, Templom előtti ívóvízvezeték kiváltása,  
 
Megközelı́tőleg félévszázados múltra visszatekintő szakaszok – jobbára gerincvezetékek – 
teljes kiváltása pusztán OÖ nkormányzati önerőből nem oldható meg, érdemi eredményt 
csak pályázat útján elnyert támogatások segı́tségével tudunk elérni. A probléma 
aktualitását jelzi közműszolgáltatónk által a Vásártéri vı́zellátás projekt során, feltárt 
rossz állapotban lévő ivóvı́zvezeték szakasz, amelynek kiváltása részben megtörtént az 
elkövetkező időszakban a teljes rekonstrukció sorra kell, hogy kerüljön, ezzel megelőzve 
a vis maior jelleggel fellépő, az érintett közterületben, épıt́ett környezetben esetlegesen 
bekövetkező károkat.  
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Fedezet: OÖ nerő,/eszközhasználati dı́j 
Tervezett önerő:430 000 000,- Ft (teljes hálózat tekintetében) 
 
Víziközmű-rendszer állapot bemutatása 
 
Víziközmű rendszer megnevezése: Szentlőrinc szennyvíz rendszer 
Ellátásért felelősök: Szentlőrinc Város Önkormányzata 
A víziközmű rendszer állapotának bemutatása, leírása 
 
Szentlőrinc város területén keletkező kommunális szennyvíz, elválasztott rendszerű 
szennyvízcsatornában kerül elvezetésre, ami a település terepadottságainak megfelelően 
gravitációs és kényszer áramoltatott szakaszokkal, rendszerrel épült meg. A 
csatornahálózat első szakaszai 1970-ban kerültek lefektetésre, majd a település 
növekedésével a 90-es, majd 2004-2005. években a hálózatot bővíteni kellett. 
 
A terepadottságok miatt a szennyvíz többszörös átemelése szükséges, ezért a területen 5 
db települési átemelő található. A gyűjtőhálózat burkolt és zöldterület alatt egyaránt 
húzódik. A Város 1 db végátemelővel rendelkezik, az I. számú átemelő szállítja a 
településen keletkező szennyvizet a tisztítóműre. 
 
A tisztítási technológia: Anaerob és anoxikus tereket alkalmazó eleveniszapos biológiai 
tisztítás A2/0 - AnperOx 
A szennyvíztisztító telep hidraulikai kapacitása: 2 000 m3/d  
A szennyvíztisztító telep biológiai kapacitása: 700 kg BOI5 / d 
Szippantott szennyvíz fogadás: nincs. 
Lakosegyenérték száma:12 666 LEÉ 
 
A szennyvíztisztító telep tisztítási technológiája:  
 
A tisztítási technológia anaerob és anoxikus tereket is alkalmazó eleveniszapos aerob 
eljárás. Ennek lényege, hogy a szennyvíz magas fokú mechanikai tisztítás után sorba 
kapcsolt eleveniszapos reaktorokban, anaerob, anoxikus- és aerob körülmények között 
tisztul meg. Az anaerob térben a szennyvíz szerves anyag tartalmának egy részét az 
utóülepítőből visszavezetett iszappelyhek sejtjei akkumulálják, miközben a 
mikroorganizmusok sejtjeiből a bennük tárolt polifoszfát – energianyerési céllal – 
ortofoszfát formában beoldódik a szennyvízbe. 
 
Az anaerob tér igen sok előnyös tulajdonsággal bír a technológiai láncban: 

- jól felveszi a lökésszerű terheléseket, 
- kedvez a jó iszapülepedést biztosító pelyhes baktériumok elszaporodásának, 
- jelentősen részt vesz a szerves anyag lebontásában, így vele energia takarítható 
meg, 
- benne kisebb az eleveniszap szaporodási sebessége, ezért kevesebb fölösiszap 

képződik. 
 
Az anoxikus tér hivatott az oda érkező, szerves anyagban még viszonylag gazdag 
szennyvíz, és az aerob térből oda visszaforgatott nitrátban gazdag szennyvíz biológiai 
denitrifikálására. Ebből a térből a nitrát nitrogéngáz formában közvetlenül a légtérbe 
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távozik. Mind az anaerob, mind az anoxikus tereket a kiülepedés megakadályozása végett 
folyamatosan keverni szükséges. 
A sorba kapcsolt anaerob (anoxikus) terekből a szennyvíz az aerob terekbe folyik. Itt a 
baktériumok az anaerob terekben magukba akkumulálódott szerves anyagot, továbbá az 
aerob térben még szabadon található szerves anyagot oxidálják. 
 Az oxidáció során a szerves anyagból szén-dioxid, víz és energia keletkezik; az energiát a 
megnövekedett tömegű mikroorganizmusok a sejten belül polifoszfát formában 
elraktározzák. Ehhez a polifoszfát felépítéshez az időközben megszaporodott sejtek a 
szennyvízből felveszik az ott található (a nyers szennyvízzel a szennyvíztisztító telepre 
érkezett, illetve az anaerob térben beoldódott) ortofoszfátot, azaz biológiai úton magukba 
építik a szennyvíz foszfor tartalmát. Így a szennyvíz foszfát tartalma lecsökken, az 
eleveniszap foszfor tartalma, pedig megnő. A következő lépés a kezelt szennyvíz és az 
eleveniszap utóülepítéssel való szétválasztása, valamint egy megfelelő fölösiszap 
elvétellel a foszfor eltávolítása a tisztító rendszerből. 
 
Felújítások és pótlások 
 
Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges felújítások és pótlások 
 
Elvégzendő feladatok 
 
1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 
2. Szociális, szűrőgépház teljes körű felújítása  
3. Hálózati szivattyúk cseréje (4 db), villamos szekrények felújítása. 

 
Becsült költségek 
 

Fontossági 
sorrend 

Objektum 
megnevezés Objektum elem 

Tervezett 
nettó 

költség, 
eFt 

Rendelkezésre 
álló forrás, eFt 

1. Szentlőrinc 
szennyvízrendszer 

Rendkívüli 
helyzetből adódó 
azonnali feladatok 

405 eFt 405 eFt 

2. Szennyvíztelep  

Szociális, szűrőgép 
ház és kezelőépület 
teljes körű 
felújítása 

3.000 eFt 3.000 eFt 

3. Szennyvíztelep  

Hálózati szivattyúk 
cseréje  
(4 db), villamos 
szekrények 
felújítása. 

3.500 eFt 3.500 eFt 

 
Műszaki indoklás 
 
1. A tervezési időszakban előre nem látható körülmények miatt a rendkívüli helyzetből 

adódó azonnali feladatok elvégzésére a ténylegesen rendelkezésre álló éves forrás 11 
százalékát terveztük. 
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2. A szociális épület szabadon álló lapos tetős építmény fém nyílászárókkal. Fűtési és 
energiatakarékossági szempontból fontos lenne a nyílászárók cseréje. A belső 
burkolatok, falak állapota sajnos a 20 évvel ezelőtti állapotnak megfelelő. Időszerű 
lenne egy teljes felújítás a szociális épületen (szigetelés, nyílászáró csere, 
padlóburkolat felújítás, mosdó-wc-k felújítása).  

3. A hálózati átemelőkben működő szivattyúk állapota a folyamatos üzem következtében 
amortizálódik, ezért szükséges a gépészeti berendezések cseréje, valamint a villamos 
szekrények felújítása. 
 

Pénzügyi források 
Bérleti díj 
 
Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges felújítások és pótlások 
 
Elvégzendő feladatok 
 
4. Szennyvíztelep távfelügyeleti rendszerének kiépítése. 
5. Szennyvíztelep légfúvóinak felújítása 
6. Telepi szivattyúk cseréje: csurgalék aknában és közbenső átemelőben lévő szivattyúk 

(2 db ABS AFP 1541.2 típusú és 2 db FLYGT 3101 típusú szivattyúk beszerzése) 
7. Telepi keverők cseréje (2 db) 

 
Becsült költségek 
 

Fontossági 
sorrend 

Objektum 
megnevezés Objektum elem 

Tervezett 
nettó 

költség, eFt 

Rendelkezésre 
álló forrás, eFt 

4. Szennyvíztelep  

Szennyvíztelep 
távfelügyeleti 
rendszerének 
kiépítése 

3.500 eFt 3.500 eFt 

5. Szennyvíztelep  Légfúvók felújítása 3.900 eFt 3.900 eFt 

6. Szennyvíztelep  

Telepi szivattyúk 
cseréje: csurgalék 
aknában és közbenső 
átemelőben lévő 
szivattyúk (2 db ABS 
AFP 1541.2 típusú és 
2 db FLYGT 3101 
típusú szivattyúk 
beszerzése). 

2.500 eFt 2.500 eFt 

7. Szennyvíztelep  

Telepi keverők 
cseréje: 1 db FLYGT 
4620 típusú és 1db 
FLYGT 4640 típusú 
keverő beszerzése 

4.000 eFt 4.220 eFt 
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Műszaki indoklás 
 
4. Szentlőrinc szennyvíztelep jelenleg nem rendelkezik távfelügyelettel. Szükségszerű 

kiépíteni egy bejelző-rendszert, amely összeköttetésben áll a szigetvári központtal, így 
a diszpécserszolgálat napi 24 órában képes lesz az esetleges hibákra reagálni. 

5. A biológiai tisztítóegység aerob medencéiben működő finombuborékos levegőztetés 
légellátását biztosító fúvók rendkívül sok üzemórát teljesítettek, ezért szükséges 
javításuk, felújításuk. 

6. A beépített szivattyúk 24 órán át folyamatosan üzemelnek hosszú évek óta. A magas 
üzemóra szám és az egységek állapota indokolttá teszi a szivattyúk cseréjét. 

7. Mind az anaerob, mind az anoxikus tereket a kiülepedés megakadályozása végett 
folyamatosan kevertetni szükséges. A beépített berendezések 24 órán át folyamatosan 
üzemelnek hosszú évek óta. A magas üzemóra szám és az egységek állapota indokolttá 
teszi a keverők cseréjét. 

 
Pénzügyi források 
 
Bérleti díj. 
 
Az elkövetkezendő 6-15 éven belül szükséges felújítások és pótlások 
 
Elvégzendő feladatok 
 
8. Házi átemelő szivattyúk vásárlása (4 db) 
9. Kilazult, mozgó aknafedlapok cseréje, szintbeemelése 
10. Iszapsűrítő keverőjének felújítása 
11. Villámhárító rendszer felújítása 
12. Szentlőrinc I. számú átemelő (Bányász utca) korszerűsítése 
13. Utóülepítő medence kotrószerkezetének felújítása Védőterület kerítésdrótjának 

cseréje 
14. Védőterület kerítésdrótjának cseréje (500 fm) 
15. Szentlőrinc I. (Bányász utca), II. (Baja utca), III. (József Attila utca), IV. (Rákóczi utca) 

és V. (Keleti ltp.) átemelők védőkerítésének felújítása. 
16. Mélylevegőztető rendszer membránjainak cseréje aerob I. és II. medencékben. 
17. Szennyvíztelep fúvóinak cseréje. 
18. Műtárgyak felújítása, acélszerkezetű medencék korrózióvédelme, szikkasztóágyak 

megszüntetése 
 
Becsült költségek 
 

Fontossági 
sorrend 

Objektum 
megnevezés Objektum elem 

Tervezett 
nettó 

költség, 
eFt 

Rendelkezésre 
álló forrás, eFt 

8. Szennyvízelvezető 
hálózat 

Szentlőrinc kényszer 
áramoltatott 
bekötővezetékhez 
tartozó házi átemelő 

500 eFt 1.000 eFt 
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szivattyúk 
beszerzése (4 db) 

9. Szennyvízelvezető 
hálózat 

Aknafedlapok 
cseréje 3.000 eFt 3.500 eFt 

10. Szennyvíztelep 
Iszapsűrítő 
keverőjének 
felújítása 

500 eFt 1.000 eFt 

11. Szennyvíztelep  Villámhárító 
rendszer felújítása 500 eFt 1.000 eFt 

12. 
Szennyvízelvezető 
hálózat 

Szentlőrinc I. számú 
átemelő (Bányász 
utca) korszerűsítése 

1.500 eFt 2.000 eFt 

13. Szennyvíztelep  
Utóülepítő medence 
kotrószerkezetének 
felújítása 

2.200 eFt 3.000 eFt 

14. Szennyvíztelep  
Védőterület 
kerítésdrótjának 
cseréje (500 fm) 

1.000 eFt 1.500 eFt 

15. Szennyvízelvezető 
hálózat 

Szentlőrinc I. 
(Bányász utca), II. 
(Baja utca), III. 
(József Attila utca), 
IV. (Rákóczi utca) és 
V. (Keleti ltp.) 
átemelők 
védőkerítésének 
felújítása 

500 eFt 1.000 eFt 

16. Szennyvíztelep 

Mélylevegőztető 
rendszer 
membránjainak 
cseréje aerob I. és II. 
medencékben 

1.500 eFt 2.000 eFt 

17. Szennyvíztelep Légfúvók cseréje 8.000 eFt 9.550 eFt 

18. Szennyvíztelep  

Műtárgyak felújítása, 
acélszerkezetű 
medencék 
korrózióvédelme, 
szikkasztóágyak 
megszüntetése 

7.000 eFt 7.500 eFt 

 
Műszaki indoklás 
 
8. A beépített szivattyúk 24 órán át folyamatosan üzemelnek hosszú évek óta. A magas 

üzemóra szám és az egységek állapota indokolttá teszi a házi átemelők cseréjét (4 db). 
9. Az úttestekben található elöregedett aknafedlapok cseréje, felújítása szükséges a 

nagyobb terhelésnek kitett útszakaszokon. 
10. Az utóülepítőből elvett nehéz és fölös iszap az iszapsűrítőbe kerül szivattyús 

átmozgatással. Hasznos térfogata 50m3. A sűrítő alján összegyűlt iszap 
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szárazanyagtartalma 2-3 % közötti. Az esetleges kiülepedések, és a kétfajta iszap 
elkeverése végett nagyteljesítményű keverővel ellátott. 

11. A szennyvíztelepen jelenleg üzemelő villámhárító rendszer nem korszerűen látja el a 
feladatát. 

12. Kezelő épület tetőszerkezetének kialakítása, épület felújítása.  
13. A vályú és a kotró acélszerkezete korróziónak indult, felújításra szorul. A 

kotrószerkezet 20 (!) éve napi 24 órán keresztül üzemel. A szükséges karbantartások 
alkalmával, a vályú tisztításakor a balesetmentes körbejárhatóság biztosított. Az 
állapotromlás következtében az üzembiztonság csökken. Technológia szempontból az 
utóülepítő szerepe kiemelkedő, mert ebből a műtárgyból kerül visszavezetésre a külső 
(vagy kis) recirkuláció iszapja.  

14. A szennyvíztelep védőterületének kerítésdrótja jelentősen elhasználódott. A nem 
megfelelő állapotú védőkerítés nagy rizikófaktor az esetleges idegen látogatók miatt. 

15. Az átemelők védőkerítése kerítésdrótja jelentősen elhasználódott. A nem megfelelő 
állapotú védőkerítés nagy rizikófaktor az esetleges idegen látogatók miatt. 

16. A levegőztető elemek (membránok) a folyamatos üzem miatt az évek során egyre 
inkább megnyúlnak, pórusaik kitágulnak, végül pedig teljesen elszakadnak, ezért 
időközönként (10-15 évente) cserélni szükséges őket 

17. A biológiai tisztítóegység aerob medencéiben működő finombuborékos levegőztetés 
légellátását biztosító fúvók rendkívül sok üzemórát teljesítettek, javításuk, felújításuk 
– korukból kifolyólag - lassan nem lesz már megoldható, ezért cseréjük szükséges. 

18. Kivétel nélkül minden műtárgy fémből készült, felületük erősen korrodált, felújításra 
szorulnak. 

 
Pénzügyi források 
Bérleti díj. 
 
Szentlőrinc szennyvíz rendszer beruházások 
 
Az elkövetkezendő 1 éven belül szükséges beruházások 
 
Mivel rendelkezésre álló források nincsenek, ezért nem tervezünk beruházásokat a 
víziközmű rendszeren. A szükséges elvégzendő munkák a felújítási és pótlási tervben 
szerepelnek. 
 
Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges beruházások 
Mivel rendelkezésre álló források nincsenek, ezért nem tervezünk beruházásokat a 
víziközmű rendszeren. A szükséges elvégzendő munkák a felújítási és pótlási tervben 
szerepelnek. 
 
Az elkövetkezendő 6-15 éven belül szükséges beruházások 
Mivel rendelkezésre álló források nincsenek, ezért nem tervezünk beruházásokat a 
víziközmű rendszeren. A szükséges elvégzendő munkák a felújítási és pótlási tervben 
szerepelnek. 
 
Meglévő szennyvı́z-elvezető hálózatunk tisztıt́ásának lehetőségeit 2020. évben szükséges 
felmérni. A hálózatok csupán egyes, esetenként elavult, a keletkező igényeket kiszolgálni 
nem tudó szakaszainak – pl. Erzsébet utcai szakasz – tisztıt́ása OÖ nkormányzatunk 
önerejéből nem oldható meg. A szükséges tisztı́tási és fejlesztési munkálatok ugyanakkor 
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szükségesek, a lakossági bejelentés alapján jelzett problémák megoldásának útjait fel kell 
tárni, az esetenként, pályázati úton nyújtott támogatások megszerzésének lehetőségét 
meg kell ragadni. Mind állami, mind pedig települési szempont az elavult, nagy arányban 
azbesztcement tartalmú vezetékeléssel megoldott szennyvı́zelvezetés, illetve hasonló 
jelleggel biztosı́tott ivóvı́zhálózat infrastruktúrájának fejlesztése. 
 
A Tarcsapuszta településrészen a szennyvı́z hálózat nem épült ki. Az itt élők számára is 
megoldást kell találni az alapvető szolgáltatások fejlesztésére ıǵy a szennyvı́zelvezetési 
problémákra is. A megoldás elsősorban az egyedi szennyvı́zkezelő berendezések révén 
látszik elérhetőnek, autonóm és természetközeli szennyvı́zkezelési megoldásokkal. A 
költségek miatt azonban a beruházás pályázati forrásból, és lakossági önerő bevonásával 
tud megvalósulni.   
 
Az szennyvízhálózatot érintő felújítások pótlások 2020-tól 
 

Fontossági 
sorrend 

Felújítás és pótlás 
megnevezése 

Vízjogi 
üzemeltetési/ 
fennmaradási 

engedély 
száma 

Tervezett 
nettó költség 

Forrás 
megnevezése 

Megvalósítás 
időtartama 

Tervezett 
időtáv 

(eFt) Kezdés Befejezés 
(rövid /  
közép / 
hosszú) 

1. 
Rendkívüli 
helyzetből adódó 
azonnali feladatok 

                    405     Bérleti díj   Rövid 

2. 

Szociális, szűrőgép 
ház és kezelőépület 
teljes körü 
felújítása 
(szigetelése, 
nyílászáró cseréje, 
padló burkolat 
felújítása, mosdó-
wc-k felújítása) 

                3  000     Bérleti díj 2020 2020 Rövid 

3. 

Hálózati szivattyúk 
cseréje (4 db), 
villamos 
szekrények 
felújítása 

                3  500     Bérleti díj 2020 2020 Rövid 

4. 

Szennyvíztelep 
távfelügyeleti 
rendszerének 
kiépítése 

                3  500     Bérleti díj 2021 2011 Közép 

5. 
Szennyvíztelep 
légfúvóinak 
felújítása 

                3  900     Bérleti díj 2022 2022 Közép 

6. 

Telepi szivattyúk 
cseréje: közbenső 
2. és 3. számú (ABS 
AFP 1541.2 ), 
valamint csurgalék 
szivattyúk (Flygt 
3101) felújítása 

                2  500     Bérleti díj 2023 2023 Közép 
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7. 
1 db Flygt 4620 és 
1 db Flygt 4640 típ. 
keverő beszerzése 

                4  000     Bérleti díj 2024 2024 Közép 

8. 

4 db házi 
átemelőbe 
helyezhető 
szivattyú vásárlása 

                    500     Bérleti díj 2025 2025 Hosszú 

9. 

Kilazult, mozgó 
akna fedlapok 
cseréje, 
szintbeemelése 

                3  000     Bérleti díj 2025 2032 Hosszú 

10. 
Iszapsűrítő 
keverőjének 
felújítása 

                    500     Bérleti díj 2025 2025 Hosszú 

11. Villámhárító 
rendszer felújítása                     500     Bérleti díj 2025 2025 Hosszú 

12. 
I. számú átemelő 
kezelőépületének 
felújítása 

                1  500     Bérleti díj 2025 2025 Hosszú 

13. 
Utóülepítő 
kotrószerkezetének 
felújítása 

                2  200     Bérleti díj 2025 2025 Hosszú 

14. 
Védőterület 
kerítésdrótjának 
cseréje 

                1  000     Bérleti díj 2026 2026 Hosszú 

15. 

I., II., III., IV. és V. 
átemelő 
védőterületek 
kerítésdrótjának 
cseréje, felújítása 

                    500     Bérleti díj 2026 2026 Hosszú 

16. 

Mélylevegőzteteő 
rendszer 
membránjainak 
cseréje aerob I. és 
II. medencékben 

                1  500     Bérleti díj 2027 2027 Hosszú 

17. Szennyvíztelep 
légfúvóinak cseréje                 8  000     Bérleti díj 2027 207 Hosszú 

18. 

Műtárgyak 
felújítása, 
acélszerkezetü 
medencék korrózió 
védelme, 
szikkasztóágyak 
megszüntetése 

                7  000     Bérleti díj 2028 2032 Hosszú 

 
Belterületi vízrendezés 
 
A klímaváltozás következtében a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék kezelése 
városunk a magas talajvíz miatt kiemelt figyelmet érdemel. A csapadékvíz visszatartása 
és gyűjtése fontos szerepet tölt be a város klímaadaptációs törekvéseiben. Többek között 
a Városi Építési Szabályzat is tartalmaz csapadékvíz megtartására vonatkozó előírásokat. 
 
A belterületi vízrendezés alapvető feladata a különböző forrásokból származó az 
önkormányzatok területére érkező felszíni, felszín alatti csapadékok rendezett 
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összegyűjtése és elvezetése, a területhasználatból származó vizek elvezetésének 
megteremtése. A belterületén végzendő vízrendezési munkákat több, a települést 
jellemző körülmény határozza meg. Ilyen jellemző a település szerkezete, vízhálózata, 
hidrológiai viszonyai, lejtési viszonyok, talajtani adottságok, valamint a település 
szerkezete, beépítettsége. A belterületi vízrendezés során jelöljük ki többek között a 
vízrendezési művek vonalvezetését, a nyílt vagy zárt rendszerű árkok, csatornák 
kialakítását. 
A belterületi vízrendezés az önkormányzatok és a lakosság együttes feladata. Az 
önkormányzatok a lakosságtól, vállalkozásoktól beszedett adókból, valamint az államtól 
kapott költségvetési éves támogatásokból kell, hogy megoldják a belterületi vízrendezés 
problémáját. Több esetben jellemző, hogy az utcákban semmilyen módon nem gyűjtik a 
lehulló csapadékot, még út menti árkokban sem. A lakosságnak együtt kell működnie az 
önkormányzatokkal e kérdésben is és a rá háruló feladatokat el kell végeznie. 
A településen lehulló csapadék sorsa a környezeti adottságoktól függően eltérő lehet. 
Amennyiben a talajvízszint mélyen fekszik, és a függőleges szivárgás gyors, a csapadékvíz 
szikkasztható. Ez nagyon kevés esetben fennálló lehetőség. Extrém csapadékhullások 
alkalmával, azonban az elszikkasztás csődöt mond, hiszen a csapadék elnyelése nem 
képes az összegyülekezéssel paralel működni. Ha a talajvíz magasabban van, illetve a talaj 
víznyelő, vízvezető képessége kisebb, a településen csapadékvíz elvezető rendszert 
terveznek. 
 
A belterületi vízrendezés fő feladatai:  

• a csapadékvíz összegyűjtése, rendezett elvezetése,  
• a csapadékvíz összegyűjtéséhez elvezetéséhez szükséges létesítmények 

megépítése, karbantartása, fenntartása, és üzemeltetése.  
A települések belterületén végzendő csapadékvíz gyűjtés, elvezetés vízrendezési munkáit 
több, a települést jellemző körülmény határozza meg. Ilyen a település: 

• szerkezete,  
• vízhálózata,  
• hidrológiai viszonyai,  
• lejtési viszonyok,  
• talajtani adottságok, hogy csak a fontosabbakat említsük.  

 
A település szerkezete, beépítettsége, úthálózatának sűrűsége, lakosainak száma, a 
burkolt felületek nagysága, nagyban meghatározza a vízrendezési művek vonalvezetését, 
a nyílt vagy zárt rendszerű árkok, csatornák kialakítását. A sűrűn lakott, nagy felületű 
útburkolattal ellátott településeken a zárt csapadék gyűjtőrendszer rendszer kiépítése 
előnyös, míg a laza építésű, kisszámú épülettel, csekély burkolt felületnagysággal 
rendelkező „falusias vagy zöldövezetes településeken a nyílt, tájba illő vízelvezető árkok 
kialakítása javasolt. A tervező számára a település vízhálózata és körzetre jellemző 
hidrológiai viszonyok szolgálnak vízrendezési alapadatként, figyelembe véve az 
időszakos és az állandó vízfolyásokat, valamint a csapadékvíz elvezetésére szolgáló 
árkokat, zárt csatornákat. 
 
Az említett belterületi, területi vízrendezési feladatok mellett ki kell emelni: 

• a települést veszélyeztető vízfolyások, és belvízcsatornák rendezését,  
• a talajvízszint káros megemelkedését gátló vagy csökkentő beavatkozásokat,  
• a külterületekről származó víz- és hordalékelöntés megelőzését,  
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• az alápincézett és mozgásveszélyes területek védelmét szolgáló létesítmények 
megépítését.  

 
A belterületek vízkár-események elleni hatékony védelme csak a térség, vízgazdálkodási 
egység – vízgyűjtő – komplex vizsgálata alapján meghatározott egyéb létesítmények, 
beavatkozások megvalósításával oldható meg.  
Így biztosítani kell:  

• a belterületekről elvezetendő víz lefolyókba jutását a külterületi mederszakaszok 
kiépítésével, rekonstrukciójával;  

• a belterületi vízrendezési létesítmények tehermentesítését záportározók, 
árvízcsúcs-csökkentő tározók, megkerülő csatornák építésével;  

• az ár- és belvíz elleni védelmet körtöltések építésével;  
• a víz és hordalékelöntés elleni védelmet övárkok létesítésével és a települések 

feletti vízmosások megkötésével.  
 
A települési vízgazdálkodásnak szervesen illeszkednie kell a térségi, illetve az országos 
vízgazdálkodás rendszerébe. A takarékos és átgondolt felhasználási alapelveknek itt is 
ugyanúgy kell érvényesülnie. A jövő integrált vízgazdálkodásában az anyagforgalmat a 
lehető legtöbb helyen körré kell zárni, azaz egy adott vízmennyiséget nem csak egyféle 
módon lehet felhasználni. A kaszkád elv szerint a vizet mindig a következő fokozat 
megkívánta tisztasági állapotba kell hozni, vagyis fokozatosan még több felhasználási 
módot is lehet alkalmazni az elszennyeződés után.  
A másik ilyen elv az anyagforgalom körciklussá zárása, amely feltételezi, hogy az eddig 
egyutas vízhasználati módokat váltogatni lehet, a városi szennyvíz egy része például 
kijuttatható a földekre, a mezőgazdaságban megmaradt öntözővizet az ipar még 
hasznosítani tudja és az iparban is keletkezik olyan szennyvíz, amely tovább 
hasznosítható. Kiépítésük, karbantartásuk, felújításuk alapvető feladata az 
önkormányzatoknak, ugyanúgy, mint a helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 
fejlesztése. A csatornázás hagyományos rendszerei az egyesített és az elválasztott hálózat.  
A fejlesztések közül az egyik legfontosabb, a csapadékvíz és a lakossági szennyvízgyűjtő, 
elvezető rendszer különválasztása. Sok éven keresztül egyesített csatorna és csapadékvíz 
gyűjtő, elvezető rendszer létesült. A csatornázás technológiájának fejlesztésével és a 
környezetvédelmi szemlélet erősödésével az elválasztott rendszerű csapadékvíz- és 
kommunális szennyvízgyűjtés különvált. Az újonnan csatornázott, vagy csatornázandó 
településeken, település részeken már megoldható, sőt csak ezzel a szemlélettel 
valósítható meg. Az elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, 
felújítása, fejlesztése, ezen belül: nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz 
elvezető hálózat építése mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és 
helyreállításával együtt, valamint kizárólag különösen indokolt esetben zárt csapadékvíz 
elvezető rendszer építése. 
 
Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár-elhárítási fejlesztései: (belterületen 
áthúzódó vízfolyások és csatornák, valamint a belterületről elvezetett csapadékvizeket 
befogadó vízfolyások és belvízelvezető csatornák) 
 
A szennyvíz- és csapadékvíz-gazdálkodás fenntartható gyakorlatának elérése érdekében 
célszerű a különböző minőségű vizeknek a keletkezés helyén történő szétválasztása. Ez 
nem csupán javítja a tisztítás hatásfokát, de hatékonyabb újrahasznosítást is lehetővé 
tesz. 
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Az elválasztott rendszerű csatornahálózat két egymástól független hálózatból áll, melyek 
közül a szennyvízcsatorna a települési szennyvizet, míg a csapadékcsatorna a település 
vízgyűjtőjére hullott csapadékvizet vezeti le. Ebben a rendszerben a csapadék felszíni 
vízbe vezethető, vagy későbbi hasznosításra tározható, illetve a szennyezettség 
mértékétől függően megtisztítható (pl. gyökérzónás tisztítással).  
 
Az elválasztott csapadékvíz elvezető hálózat lehet nyílt felszínű vagy zárt rendszer. Ha a 
település beépítettsége megengedi, és illik a település összképébe, akkor nyílt felszínű 
rendszer is megfelelő, például trapéz szelvény kialakítással.  
Zárt rendszerű csapadékvíz elvezetést sűrűn beépített, szűk közterületekkel kialakított 
településeken szoktak alkalmazni, általában kör vagy tojás alakú szelvénnyel, zömmel 
beton csövek és műtárgyak használatával. Bár a kistelepülések közterületein tökéletesen 
megoldható lenne a nyílt felszínű csapadékcsatorna kialakítása, a tervezés 
munkamenetének elsajátítása végett a feladatban elválasztott, zárt csatornarendszer 
tervezése a cél. 
 
Elválasztott, zárt rendszerben a lehulló csapadékvíz a közlekedési létesítményeken 
(általában az úttest szélén) található víznyelőkön keresztül a csapadékvíz csatornába 
kerül. A csapadékvíz gyűjtőrendszer teljes mértékben gravitációsan juttatja el a 
csapadékvizet a befogadóhoz: mivel a csapadék szabálytalan időközönként, szélsőséges 
terhelések formájában jelenik meg a hálózatban, nem volna gazdaságos átemelőket vagy 
teljes mértékben nyomás alatti hálózatot üzemeltetni.  
A gravitációsan összegyűjtött csapadékvíz tehát eljut a befogadóig, vagy tározóig ahol 
korszerű, környezettudatos tervezés esetén nem közvetlenül, hanem mechanikai tisztítás 
után kerül a település mellett található vízfolyásba vagy tóba. 
Mind a nyomvonalra, mind a hidraulikai jellemzőkre vonatkozó követelmények 
hasonlóak a szennyvízhálózattal szemben támasztott igényekhez, és a méretezési 
folyamat is nagyban hasonlít arra, ezért a szakághoz tartozó fejezetekben tárgyalt 
ismeretek jó része ismerős lesz a korábbiakból. 
 
A belterületi vízrendezés tervezési munkaműveletei: 

1. alap információk beszerzése (szintvonalas térképek, beépítés, a várható 
csapadékmennyiséget befolyásoló tényezők, nyomvonalas létesítményeket 
ábrázoló közüzemi térkép)  

2. vízgyűjtők lehatárolása,  
3. helyszínrajzi tervezés,  
4. méretezési pontok kiválasztása  
5. terhelések számítása,  
6. átmérők becslése,  
7. hidraulikai ellenőrzés,  
8. a hálózat tervezési jellemzőinek korrigálása az ellenőrzés eredményeinek 

függvényében,  
9. a végleges hálózat és a számítási eredmények ábrázolása.  

 
A csapadékvíz szennyezettsége sokáig nem jelentett problémát, illetve a tervezők és a 
döntéshozók sokáig nem érezték ennek a jelentőségét. Ma már tudjuk, hogy az utakról 
lefolyó csapadékvizek, főleg az első áramlattal érkező mennyiség (firstflush) jelentősen 
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szennyezett nehézfémekkel és más szerves, vagy szervetlen, de mindenképpen szennyező 
anyagokkal, ami az élő vizekre is hatással van. 
A csapadékvíz elvezető hálózat nyomvonaltervezésénél az a módszer, hogy a 
csapadékvizet csak gravitációs úton juttathatjuk el a hálózat befogadójáig. Mivel nem 
feltétlenül lehetséges egyetlen mélypontot kijelölni a tervezési területen, ahová 
mindenhonnan gravitációsan elvezethető a csapadékvíz, az elvezető hálózat végpontját 
több csapadékvíz tározó is jelentheti. 
 
Jogszabályi háttér 
 
Szentlőrinc Város OÖ nkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról szóló 18/2019. 
(IX.27.) számú önkormányzati rendelete 8. §  (2) f.pontja alapján, a nyı́lt árok folyamatos 
karbantartása, kapubejárók alatti áteresz tisztán tartása, a g. pontja alapján a Vı́zelvezető 
műtárgyak tisztı́tása, valamint a (7) bekezdés szerint az árok tisztántartása, kaszálására 
azingatlan használója köteles. A Rendelet 8. § (10) bekezdése alapján, az ingatlanok előtti 
nyı́lt csapadékvı́z levezető árkokat feltölteni, betemetni nem lehet. Ha felszólı́tás ellenére 
a megadott határidőig az eredeti állapotot nem állı́tja vissza az ingatlan használója, 
tulajdonosa, úgy a szükséges munkákat az ingatlan használójának (tulajdonosának) 
terhére, költségére és felelősségére az OÖ nkormányzat elvégezteti. 
 
A Rendelet alapján az OÖ nkormányzat az alábbi árkok tisztı́tását végzi:  

 Hrsz. 1030 (AÍ rok utca) 
 Hrsz. 0114/3 (József Attila utca) 
 Hrsz. 018/3 (Pécsi utca északi része) 
 Hrsz. 917/9 (Hunyadi utca) 
 Hrsz. 0185/2 („Kismózsa”) 

 
A nagyobb esőzések idején különösen jelentős szerephez jutnak a vı́zelvezető árkok, 
melyekkel kapcsolatban kétfajta árokról lehet beszélni. Az egyik ároktı́pus a megfelelő 
lejtése, valamint a vı́zbefogadó képessége alapján elvezeti a csapadék/belvizet, mı́g a 
másik ároktı́pus egy adott területről összegyűjti és ott fokozatosan elszikkasztja (talajba 
juttatja) a bele jutó vizeket.  
 
Probléma akkor adódik, ha a szikkasztó ároktı́pus vı́zelvezető kapacitása kisebb, mint 
amennyi vıź belefolyt, ezért a nagy esőzések alkalmával az árok képtelen a benne lévő 
vı́zmennyiséget megtartani, azaz az árok kiönt. Ezeket a helyzeteket viszont az is 
előidézheti, ha az árkok és azok átereszei eltömődöttek, vagy nem kellően tiszták, mert ı́gy 
lecsökken a közterületi árkok vıźáteresztő képessége ezért nem tud létrejönni az 
egyenletesebb vı́zeloszlás a hosszabb ún. szikkasztó árkok esetében. 
A közterületi vı́zelvezető árkokban összegyűlt csapadékvı́z elvezetésénél ezért alapvető 
fontosságú az egyes átereszek teljes akadálymentessége. Ha ez nem biztosı́tott - mivel a 
vı́z elfolyását az eltömődött, kellően ki nem tisztı́tott átereszek gátolják - akkor egy-egy 
vı́zelvezető árok, vagy árokszakasz - akár ki is önthet, ami jelentős károk okozásával is 
járhat. 
 
Sajnos sok helyen tapasztalható, hogy az ingatlanok előtt lévő közterületi csapadékvı́z-
elvezető árkok elhanyagoltak, rendszeres tisztı́tásuk nem valósul meg ugyanis hulladékok, 
növényzet (az árokból kinővő bokrok, fák), vagy pedig arészben vagy teljes egészében 
betemetett árkok akadályozzák, teszik lehetetlenné a csapadékvı́z szabad elfolyását.Ezért 
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kiemelten fontos, hogy az árkok tisztı́tása rendszeres legyen. E kérdéskörben továbbá az 
is nagyon fontos, hogy a vı́z lefolyása után lehetőleg rövid időn belül a felhalmozódott 
hordalékoktól is megtisztı́tásra kerüljön az árkokban lévő (sokszor sajnos elég szűk) 
áteresznyı́lás és annak környéke. 
A 2020. évben is szükséges a lakossági kezelésben lévő árkok átfogó és rendszeres 
ellenőrzése, és a szükséges hatósági intézkedések megtétele. Az ellenőrzésnek nem csak 
az árkok tisztántartására, hanem az árkok feltöltésére feltöltődésére is ki kell, hogy 
terjedjenek.  
 
Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges felújítások és pótlások 
 
Elvégzendő feladatok 
 

Fontosság
i sorrend 

Objektum 
megnevezés Objektum elem 

Tervezet
t nettó 

költség, 
eFt 

Rendelkezésr
e álló forrás, 

eFt 

1. - Árok tisztító 
munkagép 
beszerzése 

4.000.-  

2. 1030 hrsz. nyitott 
csapadékvíz-elvezető 

Árokmeder 
tisztítása 

1.500.-  

3. Arany J. utca, 
Templom tér, nyitott 
csapadékvíz-elvezető 

árokmeder 
lapozás 

2.500.-  

4. Templom tér 
komplex 
csapadékvíz-
elvezetése 

Komplex 
csapakvízkezelés 

10.000,-  

5. Erzsébet utca Pécsi 
utca, Munkácsy utca 
zárt 
csapadékelvezető 

csapadékelvezető
k átmostatása 

1000.-  

6.  Az Ifjúság útja-Pécsi 
utca 
kereszteződéstől az 
Ifjúság útja-Móricz 
Zsigmond 
utcakereszteződéséi
g terjedő útszakasz 
nyugati oldalán futó 
árokszakasz lefedés 
nyitott csapadékvíz-
elvezető 

árokfedés 10.000.-  
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Műszaki indoklás 
 
Munkagép beszerzés 
 
Nyı́lt csapadékvı́zelvezető árkok tisztı́tását a közmunkaprogramban és vállalkozók 
bevonásával tudjuk elvégezni. A vállalkozás erőforrás bevonásának csökkentésére a 
Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit munkagép beszerzését javasolja.A vállalkozók 
bevonásával folytatott ároktisztıt́ás dı́ja az 1030 hrsz. alatti ingatlan területén, az érintett 
árokmeder területét figyelembe véve kb. 1.000.000 – 1.500.000 Ft. összegű vállalkozói 
dı́jazás mellett történhet. A település szempontjából a megfelelő munkagép beszerzése 
indokolt, melynek beszerzési ára megközelı́tőleg 3.500.000- 4.000.000 Ft. körül mozog. 
Egy, az OÖ nkormányzat tulajdonában álló munkagép a bejelentéssel érintett árokszakasz 
mellett a település területén húzódó valamennyi árokmeder tisztı́tását el tudja látni a 
szükséges 1-2 évenkénti megismétléssel. A szükségesen ellátandó feladatok mellett a 
munkagép esetlegesen bérbe is adható, segı́tve a beruházás megtérülését. 
 
Fedezet: OÖ nerő Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. közösen. 
Tervezett önerő:4.000.000,- Ft 
 
1030 hrsz. nyitott csapadékvíz-elvezető árok tisztítása 
 
Szükséges az OÖ nkormányzat tulajdonában álló ingatlanokon meglévő, csapadékvı́z 
elvezetését biztosı́tó rendszerek felülvizsgálata, a tisztı́tási munkák megkezdése. A 
Szentlőrinc területén javarészt nyitott árokrendszerek biztosı́tják a csapadékvı́z eljutását 
a vı́zgyűjtők felé. A település közigazgatási területén található, nagyobb mederméretű, 
vı́zelvezetést biztosı́tó árkok bokrozása, helyenként iszapolása vált szükségessé. A 
Szentlőrinc, 1030 hrsz. alatti ingatlan területén futó árok állapota beavatkozást igényel. 
Az árokmeder gondozatlansága esztétikailag kifogásolható, valamint az elhanyagoltság 
következtében elszaporodó ún. spanyol csigák a környező lakosság életterét 
veszélyeztetik. Különösen az árokmederrel érintkező utcák, ı́gy a Liget utca, Attila utca, 
Kosztolányi Dezső utca, Mátyás király utca valamint az AÍ rok utca a problémával különösen 
érintett. A zárt csapadékvı́z-elvezető rendszerek a településen kisebb nyomvonalhosszon 
vannak jelen, ugyanakkor tisztı́tásuk azonos fontosságot képvisel. A projekt során a 
meglévő földárkot tisztı́tjuk, fenékszintjét igazı́tottjuk az árkot profilozzuk. 
 
Fedezet: OÖ nerő 
Tervezett önerő:1.500.000,- Ft 
 
Mederlapozási munkálatok 
 
Szentlőrinc, Hunyadi utca mederlapozása a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. 2019. évi 
STRAT közmunkaprogramban megkezdődőt.  
Az Arany János utca területén húzódó árokszakaszok mederlapozásának mihamarabbi 
megkezdése indokolt. Az évek óta jellemző elhanyagoltság következményeképp az 
árokszakaszokban továbbhaladó vı́z a szomszédos járdatestek károsodását idézték elő az 
alámosódás során, helyenként az aktuális állapot szerinti balesetveszélyes környezetet 
teremtve. A mederlapozás a károsodott járdaszakaszok helyreállı́tásával együtt 
kezelendő, azoknak párhuzamos kivitelezése célszerű. 
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Fedezet: OÖ nerő, közmunkaprogram, (Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.) 
Tervezett önerő:2.500.000.- 
 
Pécsi út, Erzsébet utca, Munkácsy utca – zárt csapadékvíz-elvezető átmosatása,  
 
Kiemelten szükséges a Pécsi utcai, valamint az Erzsébet utcai zárt csapadékvı́z-elvezetők 
tisztı́tása. A zárt rendszerek tisztı́tása csak szakember bevonásával oldható meg a 
vezetékek állapotának figyelembevételével. 
 
Fedezet: OÖ nerő,/eszközhasználati dı́j 
Tervezett önerő:1.000.000,- Ft 
 
Kastély és a Templom tér 1-3.,5. épületegyüttes vizesedési problémáinak megoldása 
 
Kastély és a Templom tér 1-3.,5. épületegyüttes vizesedési problémáinak megoldása a 
város kiemelt műemléki értékének védelme és a Templom tér komplex fejlesztése 
indokolja a tervezett projektet.  A Templom tér épületegyüttese a városképi arculatának 
meghatározó eleme, amely azonban bár a város közigazgatási központja jelenleg a 
közterület arculati elemeiben ez nem tükröződik. A fejlesztését más fejezetek 
tartalmazzák azonban itt kell kitérnünk a terület vı́zelvezetési talajvı́zkezelési 
problémáira.  A mélyen fekvő terület vı́zelvezetésének biztosıt́ása érdekében vı́zelvezetés 
komplex kezelése szükséges. A tervezései folyamatot nehezı́ti a műemléki környezet, 
azonban az Kastély és a Templom tér 1-3.,5. épületegyüttes vizesedési problémáinak 
megoldása indokolja, amely az elemekből tevődik össze: 

 A vı́znek az épülethez való jutásának megakadályozása. 
 Az épület szerkezetének a vı́z károsı́tó hatásának ellenállóvá alakı́tása. 

A jelenetős költségek miatt több ütemben képzeljük el a fejlesztést:  
1) A már meglévő beépı́tett gépészeti elemek javıt́ása szükség szerinti cseréje. 
2) A fal melletti szilárd burkolatok (csöpögőjárda), javı́tása pótlása. 
3) A nyı́lt csapadékvı́zelvezető árkok mélyı́tésedrénárokok létrehozása.drain 

perforált vıźelvezető draincsővel.A meglévő földárkokat tisztı́tjuk, fenékszintjét 
igazı́tottjuk profilozzuk vagy lapozzuk, fedjük. 

4) EÍ pületszigetelés feltárás szerint szükséges technológiával (amennyiben a 1-3 
pontokban foglaltak nem biztosı́tják az épületek vizesedési problémáinak 
megoldását. 

 
Fedezet: OÖ nerő, pályázati forrás. 
Tervezett önerő: 1-3 elem 10.000.000.-Ft 
 
Árokfedési munkálatok – Ifjúság útja 
 
Szentlőrinc, Ifjúság útja közterület Pécsi utca kereszteződéstől, Móricz Zsigmond utca 
kereszteződésig terjedő sávjában, annak nyugati pereme mentén húzódó 
csapadékelvezető árok befedése indokolt.  
A lakossági jelzéseket, kéréseket, a városban közlekedő ember tapasztalatait figyelembe 
véve évről évre növekszik a parkolóhelyek iránti igény. Habár ezek az igények elsősorban 
a társasházi lakótömbök közvetlen környezetében vetik fel újabb parkolóhelyek 
szükségét, nem hagyható figyelmen kıv́ül az a tény, hogy jelzett árokszakasz a tervezett 
tanuszoda, valamint meglévő oktatási intézmény ingatlanának közvetlen 
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szomszédságában húzódik. A kialakı́tandó tanuszoda parkolóhelyek létesı́tését követeli 
meg, amely igény a paneltömbök parkolóinak igénybevételével nem megoldható. 
 
Fedezet: OÖ nerő, pályázati forrás. 
Tervezett önerő: 10.000.000.-Ft 
 
Település felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési 
vízgazdálkodás korszerűsítése komplex program 
 
Aaz Európai fejlesztési források tekintetében 2020-tól kezdődő un. tervezési szakaszban 
az önkormányzatnak a település csapadékvíz-elvezető hálózatának teljes rekonstrukciója 
tekintetében pályázat képesnek kell lennie., ezért szükséges a Belterület védelmét 
szolgáló vízelvezető-hálózat egészének rekonstrukciójára fejlesztésére műszaki 
dokumentációval (tervekkel) rendelkeznie, az alábi fejlesztési célok elérése érdekében. 
 
Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat létesítése, fejlesztése, rekonstrukciója, 
a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembevételével. 
a) Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, 

ezen belül: nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz-elvezető hálózat 
építése mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és 
helyreállításával együtt, valamint  kizárólag indokolt esetben és tervezői 
indoklással alátámasztva (pl. helyhiány miatt)  zárt csapadékvíz elvezető rendszer 
építése, korszerűsítése. Belterület védelme érdekében a befogadó vízfolyásokon 
szükséges beavatkozások. 

b) Belterületet védő övárok-rendszer, szivárgó (drén) rendszerek, gyűjtőakna, 
víztelenítő árkok és egyéb, a belterület védelme szempontjából indokolt, a 
vízelvezető rendszer részét képező műtárgyak, átemelők felújítása, átépítése, 
kiépítése (ideértve a szennyezett csapadékvizet tisztító berendezést és a befogadóba 
történő becsatlakozást is). 

c) A csapadékvíz hasznosítását/hasznosulását lehetővé tevő olyan részrendszerek 
kiépítése, fejlesztése, rekonstrukciója, amelyek csökkentik az egyesített rendszerű 
csatornahálózatok és a kapcsolódó szennyvíztisztító telepek csapadékvíz terhelését 
(pl.: beszivárgó cella, vízvisszatartó terek ideiglenes elöntési területek, esőkert, 
állandó vízborítású területek, áteresztő szilárd burkolatok, beszivárogtató kavics 
drének, a lefolyási pálya megszakítása, füvesített árkok). 

 
Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései:  

 Mederkotrás, holtágak belvízvédelemhez kapcsolódó fejlesztései, depónia- vagy 
töltésépítés, töltésmagasítás; hullámtérbővítés, vízkormányzó-, keresztező, be- és 
leeresztő műtárgyak, hordalékfogó műtárgyak, mederburkolatok építése, 
felújítása, vagy fejlesztése,  

 Bel- és külterületen belvíz és csapadékvíz elvezető vízfolyások és fő művi 
csatornák, azok depóniái, műtárgyak, átemelő-telepek felújítása, korszerűsítése, 
méretezés és állapot miatti átépítése, szükség esetén építése; vízmosáskötések 
építése, felújítása.  

a. Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek depóniáinak 
lokális fejlesztése, rekonstrukciója.  

b. Csapadékvíz elvezetését célzó csatornahálózat-építéssel közvetlenül 
érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, 
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parkoló felület a beruházás előttivel azonos típusú burkolattal történő 
helyreállítása, átereszek átépítése, bővítése.  

c. Felszíni vízelvezetést kiegészítő, a vízszintet szabályozó rendszer 
kialakítása.  

d. Szennyező források kizárása (szűrőmezők, szennyezett csapadékvizet 
tisztító berendezések és hordalékfogók létesítése).  

e. Keresztező műtárgyak kiépítése, átépítése, rekonstrukciója, amennyiben 
indokolt.  

 
Ütemezése 
 

Fontossá
gi 

sorrend 

Felújítás és 
pótlás 

megnevezése 

Felújítás és pótlás 
helyszíne 

Terveze
tt nettó 
költség Forrás 

megnevezése 

Megvalósítás 
időtartama 

Terveze
tt 

időtáv 

(eFt) Kezdé
s 

Befejez
és 

(rövid /  
közép / 
hosszú) 

1. 

1030 hrsz. 
nyitott 
csapadékvíz-
elvezető 
tisztítása 

1030 hrsz. 1.500 Önerő  Rövid 

2. Mederlapozási 
munkálatok Arany János utca 2.500 Közmunkaprogram 2020 2021 Rövid 

3. 

Pécsi út, 
Erzsébet utca, 
Munkácsy utca 
– zárt 
csapadékvíz-
elvezető 
átmosatása 

Pécsi út,  
Erzsébet utca,  
Munkácsy utca 

1.000 Önerő 2020  Rövid 

4. 

Kastély és a 
Templom tér 
1-3.,5. 
épületegyüttes 
vizesedési 
problémáinak 
megoldása 

Templom tér 1-
3.,5., 8. 10.000 Önerő, pályázati 

forrás 2020 2024 Közép 

5. 
Árokfedési 
munkálatok – 
Ifjúság útja 

Ifjúság útja 10.000 Önerő, pályázati 
forrás 2022 2025 Közép 

6. 

Település 
felszíni 
csapadékvíz-
elvezetés 
létesítményein
ek fejlesztése, 
a települési 
vízgazdálkodás 
korszerűsítése 
komplex 

   2022 2022 Közép 
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program 
tervezési 
szakasz 

7. 

Település 
felszíni 
csapadékvíz-
elvezetés 
létesítményein
ek fejlesztése, 
a települési 
vízgazdálkodás 
korszerűsítése 
komplex 
program 
megvalósítási 
szakasz 

   2023 2025 Hosszú 

 
Közlekedés fejlesztés 
 
A közlekedési hálózat elemei közül a vasúthálózata kialakult állapotot tükrözi.A 
közúthálózat tervezett elemeként főútkéntjelenik meg a 6-os út új nyomvonala az 
igazgatásiterület déli határán, illetve a jelenlegi 6-os útnak a 
várost délről elkerülő szakasza. Atelepülésszerkezeti tervet alapul véve jelöli amegyeterv 
az északi elkerülő út nyomvonalát.A 6-os út és a Bükkösd felé vezető út mentitervezett, 
illetve meglévő kerékpárút az országostörzshálózat eleme.Az időközben megváltozott 
országos közlekedésfejlesztési elképzelések szerint a korábbanfőútként megjelenő déli 
nyomvonal gyorsforgalmi út lesz, csomóponttal Szentlőrinctől délre,amelyről a város egy 
új keleti elkerülő úton lesz elérhető. Az M60 gyorsforgalmi út és akapcsolódó úthálózat 
környezeti hatástanulmánya elkészült, az ebben szereplő nyomvonala parlament előtt 
lévő új OTrT tervezetében is szerepel. Magyarország Kormánya a 490/2016. (XII. 28.) 
Korm. rendeletében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánította az M60 gyorsforgalmi út Pécs és Barcs, országhatár közötti szakasz 
megvalósítását, 
 
A 6-os számú főút átmenő forgalmának csökkentése 
 
A 6-os számú főút átmenő forgalmának csökkentése, elterelése, valamint az itt élőket érő 
kedvezőtlen környezeti hatások mérséklése érdekében szükséges. 
 
Magyar Közút NZrt. kezelésében lévő a várost északon, Kelet-Nyugat irányba átszelő 6. 
jelzésű főúton, valamint a várost Észak-Dél irányba átszelő, Munkácsy, és Erzsébet 
utcákban, és a Pécsi úton, a 20 tonnát meghaladó teherforgalom drasztikusan megnőtt, és 
folyamatosan növekszik köszönhetően annak, hogy a település, illetve a környező 
településeken megvalósuló beruházásoknak, és a gazdasági prosperitásnak, ami 
természetesen örömteli város számára azonban problémákat is felvett, amikre a lakosság 
megoldást vár. A növekvő teherforgalom miatt mi, a településén élők nem csak a 
megnövekedett környezeti ártalmat vagyunk kénytelen elszenvedni, hanem nap mint nap 
potenciális veszélyforrásnak vagyunk kitéve, az említett utakon közlekedve, mivel a 
forgalom a városközpontba a bevásárló-lakó, illetve kisvárosias-kertvárosi lakó 
övezeteken halad át.  
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Az elsősorban aMunkácsy és Erzsébet utcákban (5805.j. Szentlőrinc-Nagycsány összekötő 
út) valamint a Pécsi úton lebonyolódó kamion forgalomnak a városból való kiterelése 
érdekében érkezett lakossági panaszok miatt a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 
a 2019. július 8-12-ig, 8-12.00 óra között forgalomszámlálást (áthaladó kamion forgalom, 
20 tonnát meghaladó tehergépjárművek) végzett a 6-os számú főúton, valamint a 
Munkácsy, és Erzsébet utcákban, és a Pécsi úton. A vizsgált időszakban több mint 1800 
kamion -a LAFARGE Cement Magyarország Kft közvetlen érdekeltségébe tartozó 
szállítójárművek nem használják az útvonalat- haladt át a város területén, ami 
alátámasztja a lakossági panaszokat és magyarázata, hogy több mint 400 szentlőrinci 
lakos aláírásával is kéri a 20 tonnát meghaladó tehergépjármű forgalomnak a városból 
való kivezetését (a forgalomszámlálás és az aláírásokat tartalmazó íveket mellékletben 
csatoljuk).  
 
A Magyar Közút NZrt. a 2017. évi útfelújítási programban 2018-ban 5805.j. Szentlőrinc-
Nagycsány összekötő út 0+000-4+300 km közötti szakaszán felújította az útburkolatot, 
azonban a nemegyszer a KRESZ szabályokat be nem tartó, az önkormányzati 3,5 t-ás 
védettségű utakra is „betévedő” akár jelentős túlsúllyal, is közlekedő kamionok miatt az 
állami és önkormányzati utak állagmegmaradása nem lesz hosszútávú, amit alátámaszt 
az is, hogy többek között a 6-os út Munkácsy utcai kereszteződésében már többször 
javítani kelet a útszegélyt, mert a kamionok a közlekedési jelzőlámpánál nem tudnak vagy 
csak a járda használatával vagy forgalommal szemben tudnak a bekanyarodnia a 
kanyarodó sáv szűk keresztmetszete miatt. A nehézjárművek által keltett rezgés miatt a 
6-os számú főút mellett épült lakóházak falai repedeznek, omladoznak, mivel az út egyes 
szakaszokon néhány méterre halad el, a családiházaktól.  
 
A 6-os számú főút Pécs-Szigetvár irányú kamion forgalmát csak az M60-as Pécs-Szigetvár 
közötti szakaszának és az elkerülő útnak a megépülése fogja majd megoldani, azonban 
ideiglenesen a város centrumán az 5805.j. Szentlőrinc-Nagycsány összekötő úton, illetve 
a Szentlőrinc-Sellye, Szentlőrinc-Tarcsapuszta felé áthaladó 20 tonnát meghaladó 
tehergépjárműforgalom korlátozása, szükséges.Az egyeztetések alapján aMagyar Közút 
Nrt., a Baranya Megyei Igazgatóság és a Baranya Megyei Rendőrfőkapitánya is egyetért, 
azzal, hogy a tehergépjárműforgalom korlátozásához a várost elkerülő útvonalat kell 
biztosítani. 
 
Természetesen a legjobb megoldást az M60-as gyorsforgalmi úthoz tervezet elkerülő út 
előrehozott megépítése jelentené, ami megoldaná város előbb felvázolt 
közlekedésiproblémáját, azonban tisztában vagyunk ennek megvalósíthatóságának 
problémáival költségeivel, ezért gyors megoldást jelentene a Szentlőrinc, Külterület 0100 
hrsz-ú jelenleg forgalomtól elzárt önkormányzati tulajdonú magánút (továbbiakban 
LAFARGE elkerülőút) közforgalmúvá tétele. Az előzetes bejárásunk alapján, az út 
aszfaltburkolattal rendelkezik, állapota jó, folyamatos, karbantartott, kátyúk repedések, 
szerkezeti hibák nem találhatók rajta, szélesége átlagban 5,90-6,00 m, a vasútiátkelő 
lámpával és új félsorompóval biztosított. 
Az út közúti forgalmi utakra vonatozó jogszabályoknak nagyrészt megfelel. A LAFARGE 
Cement Magyarország Kft. az előzetes megbeszélések alapján nem zárkózik el az út 
közforgalmúvá nyilvánításától, illetve a Magyar Közút Nrt. is lát lehetőséget ennek a 
megoldásnak a fizikai megvalósítására. Az út jelenleg önkormányzati tulajdonban van, így 
a tulajdonviszonyok nem jelentenek problémát, a közforgalomra alkalmassá tételének 
költségei messze alulmaradnának egy új elkerülő út építési költségeitől, -azonban az 
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önkormányzat pénzügyi lehetőségeit meghaladják- és gyorsan kivitelezhető lenne 
(jelenleg közforgalomtól elzárt magánút) és akár alapját képezhetné az autópálya 
építéséhez tervezet elkerülő /ráhordó/ útnak.  
 
Az LAFARGE Cement Magyarország Kft. szervízútjának közúti forgalomba bevonásával, a 
városon áthaladó észak-déli irányú Szentlőrinc-Nagycsány, Szentlőrinc-Sellye, 
Szentlőrinc-Tarcsapuszta kamion forgalma átirányíthatóvá válna, a 6 számú főútról az 
5802-5817 és a LAFARGE elkerülőútra, ami csökkentené a városon áthaladó, de a 6-os 
főút teherforgalmát is, amely forgalmi és közlekedésbiztonsági előnyökkel járna.  
 
Az elkövetkezendő 2-5 éven belül szükséges felújítások és programok 
 
Elvégzendő feladatok 
 

Fontossági 
sorrend 

Objektum 
megnevezés Objektum elem 

Tervezett 
nettó 

költség, eFt 

Rendelkezésre 
álló forrás, eFt 

1. 

6-os számú 
főút átmenő 
forgalmának 
csökkentése 

6-os számú főút 
Kormányzati 

forrás - 

 
Belterületi utak, hidak, járdák javítása 
 
Szentlőrinc Város Önkormányzat. tulajdonában álló belterületi utak hidak járdák javítása  
 
A kezelésünkbe tartozó úthálózat állapotának javı́tását szinten tartását a 
rendelkezésünkre álló költségvetési források mértékéig vagy átcsoportosı́tással, illetve 
pályázati forrásból tudjuk elvégeztetni. A gépjárműforgalmat lebonyolı́tó útszakaszainkon 
jellemzően évről évre keletkeznek kátyúk, amelyeknek folyamatos kijavı́tása indokolt. A 
kátyúsodott felületek az elmúlt két év útjavı́tásai nyomán jelentősen visszaszorultak, ı́gy 
kisebb néhány kisebb kátyúzási munka mellett indokolt a gyalogos forgalmat lebonyolıt́ó 
útszakaszainkra fokozott figyelmet fordı́tani.  
 
Arany János utca – járdaszakaszok helyreállítás, mederlapozás 
 
Kiváltképp célszerű hangsúlyt helyezni Szentlőrinc, Arany János utca közterület 
járdaszakaszainak felújı́tására, újraépı́tésére, amely esetében egyes szakaszokon a járda 
állapota közvetlen balesetveszélyt idézhet elő. A közterületen, mederlapozás nélkül 
létesı́tett csapadékelvezető rendszerek a közvetlen szomszédságukban futó 
járdaszakaszok alapját alámosták, ı́gy a járdaszakaszok megsüllyedtek, az árok irányába 
dőltek, széttöredeztek. A jelenség kiváltképp a Megye utca nyugati végpontjától északra 
húzódó Arany János utcai járdaszakaszokon igényel sürgős beavatkozást. A fennálló 
problémák a meglévő öntött járdatömbök helyreállı́tásával nem oldhatóakmeg , azoknak 
elbontása, a járdaalap újraépı́tése indokolt. Az Arany János utca északi szakaszának két 
peremén, egymással szemközt párhuzamosan futó járdaszakaszok hossza megközelı́tőleg 
430m, a mederlapozással ellátandó árokfelület a meglévő gépkocsibejárók számának, 
kiterjedésének figyelembevételével kb. 350m. A megcélzott járdatömbök elbontása során 
- csak az egyes elemek szélessége miatt is, amely eléri, vagy meghaladja az 1,5 métert -  
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jelentős mennyiségű törmelék keletkezésére kell számı́tani. A bontott beton 
újrafelhasználásának egy lehetséges módozata a keletkezett törmelék darálása, a 
keletkezett anyag lehetőség szerint a bontás helyszı́nén, vagy eltérő helyszıńen történő 
beépı́tése. A beruházás költségvonzatából fakadóan célszerű a munkálatokat 2 éves 
ütemtervben elvégezni, vagy pályázati lehetőség esetén az utca járdaszakaszainak, 
csapadékvıź-elvezetőinek javı́tását előtérbe helyezni. 
 
Fedezett Pályázat, önerő, 
Beruházás: 15.000.000,-Ft 
Tervezett önerő:2.250.000,- Ft 
 
Árok utca – burkolt útszakasz kiépítése 
 
Az Árok utca közterület jelenleg gyepkővel burkolt felülete közel 3 évtized alatt jelentősen 
károsodott, a megvizsgált gyepkő elemek jelentős része eltörött, az útfelület a környező 
terephez képest megsüllyedt. A gyepköveken, azok hézagaiban szinte az útszakasz teljes 
felületén több centiméter vastagságban sáros anyag, illetve zúzalék halmozódott fel. Az 
útfelület megtisztítása nem lehetséges a gyepkövek kimozdítása, további károsítása 
nélkül, illetve a meglévő elemek többségének helyreállítása állapotukból kifolyólag nem 
megoldható.  Az utca déli útszakaszán egységes, rendeltetésszerű útszakasz kialakítása 
csak a meglévő gyepkő burkolat elbontásával, útalap készítésével oldható meg. A 
gyepkövek elbontását követően, első ütemben makadámút kialakítása indokolt, amely a 
későbbiekben alapként szolgálhat az aszfalt burkolatú út számára. A déli, kialakult 
útszakasz szélessége kb. 4m, a szakasz hossza kb. 85m. Az utca északi vonalán meglévő 
károsodott aszfaltburkolatra kézi hengereléssel történő teljes felületű aszfaltterítés 
indokolt. Az északi szakasz szélessége 4m, hossza kb. 45m. 
Az érintett útszakasz felülete alatt nem található a kiépítést hátráltató közműhálózat. Az 
építés előtt a közműszolgáltatókkal történő egyeztetés lefolytatása szükséges. 
Az útszakasztól keletre, kb. 10 méterre futó árokszakasz megléte ellenére, a csapadékvíz-
elvezetés az útszakasz teljes felületén máig megoldatlan. A csapadékvíz elvezetésének 
elsődleges módjaként az útfelület és a zöldsáv terepszintjének lejtetése során, meglévő 
árokba történő lefolyás kialakításának lehetőségét, az elmúlt évek vízjárásához igazodva, 
a kell megvizsgálni. Az útszakasz mellett, keleti oldalon nyitott csapadékelvezető, beton 
folyóka létesítése indokolt, az északi szakaszon meglévő töltés visszaszedésével, szükség 
szerint annak támfalazásával. A déli útszakasztól keletre az egykori töltés javarészt 
felszámolásra került. A töltés maradványainak felszámolása előtt a terület hidrogeográfiai 
vizsgálata szükséges. 
 
Fedezett Önerő, 
Beruházás: 5.000.000,-Ft 
 
Pályázatból történő útfelújítások  
 
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című pályázatban 
belterületi utak és járdák felújítása tárgyában a Magyarország központi költségvetésében 
rögzített pályázási lehetőség van, amely az év során kiírásra kerül. A korábbi 15%-os 
önrésszel számolva a 2.250.000,- Ft, 15.000.000,-Ft beruházást generálna, amely a Kodály 
Zoltán u., Gárdonyi G. u. Aradivértanuk utca teljes felülete felújítás pénzügyi fedezetét 
nagyrészt biztosítaná. 
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Fedezett Pályázat, önerő, 
Beruházás: 15.000.000,-Ft 
Tervezett önerő:2.250.000,- Ft 
 
Utak javítás, kátyúzás 
 
A kátyúk képződése az időjárás változatosságának (olvadás-fagyás) köszönhetően 
gyorsabb ütemben történik, mint ahogy azt orvosolni lehetne, és akkor még nem 
beszéltünk a nagy kiterjedésű úthálózaton történt szétszórtságról, ami a munkaszervezést 
nehezıt́i. A kátyúk rendkıv́űl balesetveszélyesek, ı́gy a városnak gondoskodnia kell azok 
eltüntetéséről. A legjobb technológia a teljes burkolati réteg megújı́tását jelentené, 5-7 
évente. Ezzel homogén és teherbı́ró felületet kapnának útjaink, ami a megnövekedett 
forgalom és teherbı́rás igényét is kielégı́thetné. Sajnos erre nem áll rendelkezésre anyagi 
fedezet. UÍ tjaink burkolati rétegei elöregedettek, már régen túl vannak a tervezett 
életkorukon, nem is emlı́tve az épı́tés idejében tervezetthez képest megnövekedett 
forgalmat és a terhelés nagyságát, ezért a 2020. évben is a kátyúzást terveznünk kell. 
 
Fedezett OÖ nerő  
Tervezett fedezett:1.500.000,- Ft 
 
Járdák, járdaszakaszok helyreállítása, parkolók építése a Pécsi úton 
 
A START közfoglalkoztatási programban a tömbházakban élők parkolási problémáinak 
enyhı́tése érdekében a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. beruházásában a Pécsi 
utában 550 m2, és kapacitástól függően a Nyárfa utcában további 300 m2 parkoló épül, 
illetve az Arany János utcai járdaszakaszok fejlesztése is megtörténik 2019.-ben. A 
programban több kisebb problémás szakasz is javıt́ásra kerül, pl. a Munkácsy és a Pécsi 
utcában, amelyre ráépülve tervezzük a közterületi költségvetésben elsősorban a 
Munkácsy és a Pécsi utca járda javı́tását /folytatjuk a fejlesztést/. 
 
Fedezet: Közfoglalkoztatás 
Tervezett a program folytatására fedezett: 1.000.000,- Ft 
 
Keresztespusztai bekötő út 
 
Akeresztespusztai bekötő út állapota kritikussá vált, ami indokolja a programelem 
betervezését, a program elemben a földút nyomvonalának helyreállı́tása és a kátyuzása 
lenne tervezve, amihez gépi földmunkát is kell biztosı́tani az önkormányzatnak, a 2020. 
évi költségvetése terhére (közfoglalkoztatási program).  
 
Attila utca fejlesztése 
 
Az önkormányzat terveibe illeszkedik a keleti az üzemanyagtöltőállomástól délre 
elhelyezkedő lakóterület feltárása és egy új lakóövezet kialakítása. A terület feltárást két 
féleképen oldhatjuk meg, egyrészről a Törökföldutcára szilárdburkolatú út létesítésével 
történő bekötése, vagy az Attila utca árkon áthaladó gépjármű forgalomra alkalmas híd 
építésével. Álláspontunk szerint az első megoldást kell preferálni, mivel bár a híd 
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kialakítása kisebb költségekkel járna, azonban az árkon áthaladó közműveket 
veszélyeztetné. 
 
Fedezet: OÖ nerő 
Tervezett fedezett: 5.000.000,- Ft 
 
Kerékpáros közlekedés 
 
Szentlőrinc-Tarcsapuszta kerékpárút 
 
A projektet Szentlőrinc Város Önkormányzata, a Baranya Megyei Önkormányzati 
Hivatallal (BMÖH) konzorciumban valósítja meg. 
A projekt célja: Új kerékpárút építése Szentlőrinc – Tarcsapuszta között, illeszkedve a 
Pályázati Felhívás 3.1.1 fejezetében meghatározott A) Kerékpárosbarát fejlesztés b) 
pontjában meghatározott támogatható tevékenységhez „Települések, vagy 
településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész közötti 
kerékpárforgalmi útvonal kialakítása”. 
 
A tervezett kerékpárút a 2015. évben elkészült kerékpárútnak (hálózat) a folytatása, 
amely a Szentlőrincet Tarcsapusztával összekötő 5817-es számú országos közút D-i 
oldalán épülne meg a 0+577,51 szelvényig. A tervezett kerékpárút a meglévő kerékpárút 
végéhez csatlakozna és a 2,25 m (2,0 m széles hasznos forgalmi sáv kiegészítve kétoldalt 
12-12 cm széles sárga felfestéssel) szélességben épülne meg az 5817-es számú úttal 
párhuzamosan. A meglévő út és a tervezett kerékpárút között a csapadékvíz elvezető árok 
kerül kiépítésre. 
Kerékpárosbarát fejlesztés: Ingatlan vásárlása, Kerékpárút építés (2,25 m-es) 1545,45 
méter, Kerékpárút kijelölés 2065 méter. Közlekedésbiztonsági beruházás: Közvilágítás 15 
db. automatikusan működő sorompó 4 db, közösségi közlekedéshez kapcsolódó 
beruházások: marás, aszfaltozás kátyúzáshoz, 16,52-16,52m3. 
 
A térségi elérhetőség javításán túl a megye legfőbb célja a jelenleg közösségi közlekedést 
választó utasok számának megtartása, a negatív tendencia megfordítása, a távlati 
utasszám-növekedés elősegítése, ezzel párhuzamosan az egyéni autós közlekedés 
térnyerésének visszaszorítása. Cél továbbá az alternatív közlekedési módok, a kerékpáros 
és a gyalogos közlekedés iránt elkötelezettek számának növelése a városi közlekedés 
zsúfoltságának enyhítése, melyhez jelen projekt nagymértékben hozzájárul. 
Szentlőrinc Város Önkormányzata vállalja a kerékpárutak karbantartását üzemeltetését 
100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő szervezete révén (Szentlőrinci Közüzemi 
KHT). Az éves költségvetésében erre előirányzatot képez, rendelkezik a szükséges 
eszközökkel, szakemberekkel. A projekt támogatásának aránya 100%, a megvalósulás 
vége 2019.április.30. 
 
Fedezett Pályázat, önerő, 
Tervezett önerő: 11.653.555,-Ft 
Tervezett költség: 164.832.340,- Ft 
 
Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig  
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A projekt célja, hogy turisztikai kerékpárút létesüljön Baranya megye frekventált 
üdülőövezete, a Nyugat Mecsek térség és a gazdag kulturális és építészeti értékekkel 
rendelkező Ormánság között. A helyi és térségi jelentőségű turisztikai vonzerőkre 
építetett kerékpáros turizmusfejlesztés növeli a térségek idegenforgalmát. Az 
idegenforgalomra gyakorolt kedvező hatása következtében élénkíti a helyi gazdaságot és 
kedvező hatással van a foglalkoztatásra. 
A megvalósítandó kerékpárút egyben a nemzetközi EuroVelo 13 kerékpárút ráhordó 
útvonalaként is működik. 
Elektromos rásegítéssel felszerelt kerékpárok beszerzésére kerül sor, melyek Sikondán 
és Orfűn telepítendő elektromos kerékpárkölcsönzőkben lesznek elhelyezve. 
 
Fedezett Pályázat 
Tervezett költség: 13.716.000,- Ft 
 
Buszmegállók karbantartása, telepítése 
 
A megvalósítandó cél a Szentlőrincen lévő buszmegállók felújítása, buszvárók lecserélése. 
A projekt városon belül összesen 8 db városon belüli buszmegállót érint: 2 db 
buszmegálló 6-os számú főúton, 2 db buszmegálló a Munkácsy utcán, 2 db buszmegálló az 
Erzsébet úton, 1 db a vasútállomáson, 1 db Szentlőrinci fordulón.  
 
Mindezek mellett a járásközpont elérhetőségét javítaná, így Szentlőrinc részéről is 
támogatott, hogy a 6-os út felújítása során Bicsérd-Boda kereszteződés környékén a 
távolsági buszok számára megállóhely létesüljön.  
 
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. Javításra szorul a Tarcsa-pusztai buszmegálló is, illetve a 
korábban rossz helyre telepített buszmegállóáthelyezésrekerült a Tarcsapuszta 
kerékpárút projektben megvalósuló buszöbölbe, azonban az üvegezés pótlása szükséges.  
 
Fedezett: Pályázat 
Tervezett költség: 1.500.000,- Ft 
 
Buszállomás építése 
 
Hiányt pótolna a település központjaként felfogható „Buszfordulóba” fedett 
„buszállomást” létesíteni, figyelemmel arra, hogy a település célja, a menetrendszerinti 
járatok betérítése a város oktatási, kereskedelmi egészségügyi központjába. 
 
Fedezett: Pályázat 
Tervezett költség: 10.000.000,- Ft 
 
Közvilágítás infrastruktúra fejlesztése (közbeszerzés) 
 
A korszerűsítéssel kitűzött cél, hogy a település közvilágítása megújulva, a világítási 
feladathoz alkalmazkodva, modern és energiatakarékos lámpatestekkel, fényforrásokkal 
üzemeljen költséghatékonyabb üzemeltetés mellett. A nagyfényerejű LED-ekkel egy 
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teljesen új technológia jelent meg a világítástechnikában, mely töretlenül fejlődik. A 
körültekintően megtervezett és üzemeltetett LED rendszerekkel jelentős energia 
megtakarítás érhető el. Ellentétben más fényforrásokkal, a LED-ek általában nem „égnek 
ki”, ha körültekintően tervezték és üzemeltetik. A jól tervezett LED lámpatestek 
egyenletesebb világításra képesek anélkül, hogy a környezetbe túl sok szórt fényt 
sugároznának.A LED- alapú közvilágítás a legtakarékosabb megoldás jelenleg, azonban 
fokozott figyelmet kell arra is fordítani, hogy a korszerűsített rendszer által adott fény 
hasonló megvilágítást, hasonló fényhatást nyújtson, mint a jelenlegi. Ismert, hogy a LED 
korszerűsítés esetén nemcsak a megvilágítás változhat, hanem a lámpatestek 
üzembiztonsága, valamint energia hatékonysága fokozatokkal javul. 
 
A projekt amellett, hogy jelentősen csökkenti az üzemeltetési költségeket, nagymértékben 
hozzájárul a primer energia megtakarításon keresztül a környezeti terhelés 
csökkentéséhez is. 
 
A számok nyelvére lefordítva: városunk éves közvilágítási beépített villamos energia 
teljesítménye kb. 30.800 W, ami LED alapú rendszerrel a becslések szerint hozzávetőleg 
27.551 W teljesítményre mérsékelhető a 16 db+2 lámpatesttel bővített rendszer 
tekintetében. A fejlesztés a rendszerüzemeltetési kiadások 10,55%-os megtakarítását 
eredményeznének a bővített hálózat tekintetében is. A közvilágítás idei állami támogatása 
cca. 10.528.000,-Ft, amely fedezi a kiadásokat, jelenlegi 735 lámpatest tekintetében. A 
LED-es rendszerre történő áttérés 6.310.761,-Ft-ra (jelenleg 7.254.707,-Ft) csökkentené 
a működési kiadásokat (kevesebb energiafelhasználás, olcsóbb karbantartás), egyúttal a 
megtakarítás - a felszabaduló illetve rendelkezésre álló 4.217.239,-Ft, önkormányzati 
forrásra is figyelemmel a korszerűsítés költségeinek finanszírozására, 5 évig + 6.793.752,-
Ft-ot kellene biztosítani, önerőből, a teljes beruházás megvalósításához, ESCO 
finanszírozás esetében. Az ESCO finanszírozásban a beruházás törlesztő részleteit fedezi 
a beruházásból származó megtakarítás, amely azonban a számok alapján nem fog 
megvalósulni, részben az új lámpatestek részben a megfelelő fényerő optimalizálás miatt, 
másrészről 2/3 -a közvilágítási rendszernek már „ledes” ahol nem lesz villamosenergia 
megtakarítás mivel ezeknél a lámpatesteknél a fényerő növelése a cél.  
 
 A jelenlegi közvilágítási rendszer 
 
A korszerűsítéssel érintett területen a jelenleg 735 db világítótest 30.800 W beépített 
teljesítménnyel üzemel. A meglévő berendezések 18 db higanygőz, 216 db nátrium vagy 
kompaktfénycsöves különböző teljesítmény felvételű hagyományos lámpa. A 
megvalósítani tervezett korszerűsítési projekt, a jelenleg üzemelő közvilágítási aktív 
hálózatnak az egészét érinti. 
 
A korszerűsített közvilágítási rendszer 
 
A kivitelezési munkák keretében a nyertes ajánlattevő, a meglévő elavult közvilágítási 
hálózat aktív elemeit jelentő lámpatestekből 216 db-ot LED fényforrással szerelt 
lámpatestre cserél ki, valamint a jelenlegi hálózatot 16 lámpatesttel bővíti. Ezzel a 
fejlesztésbe bevont lámpatestek jelenlegi beépített teljesítménye a bővítéssel együtt 
30.800 W-ról legalább 27.551 W-ra, éves fogyasztásuk 129.052 kWh-ról legalább 115.439 
kWh-ra csökken.  
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A kivitelezési munka az üzemelő közvilágítási elosztó hálózathoz igazodóan és a jelenlegi 
közvilágítási passzív elemek felhasználásával - szükségszerű átépítésével, a bővítés 
esetén ennek a bővítésével, a bővítés során új hálózat és passzív elemek kiépítésével - 
végzett olyan tevékenység, mely a korszerűsítéssel érintett közvilágítási rendszeren 
felszerelt és jelenleg üzemelő lámpatesteknek és azok tartozékainak a leszerelését és az 
új lámpatestek beépítését, továbbá a bővítés eredményeként létrehozott közvilágítási 
elosztó hálózatra és annak passzív elemeire új lámpatestek beépítését, valamint a 
beépített LED lámpatestek üzemelésre alkalmas állapotban való műszaki átadás-átvételét 
jelenti, a passzív közvilágítási elemekhez való illesztések biztosításával. A kivitelezés 
magában foglalja leszerelt lámpatestek és más hálózati elemek az Önkormányzat által 
megjelölt helyre való elszállítását is. A beépítésre kerülő lámpatestek és üzemelésükhöz 
szükséges anyagok, szerelvények és tartozékok biztosítása a nyertes ajánlattevő feladata. 
A kivitelezési tevékenység magában foglalja a bekötővezetékek szükségszerű cseréjét és 
átépítését is, valamint a meglévő lámpakarok nullázását. A kivitelezés alatt szükséges 
feszültség alatti munkavégzést. 
A részletes műszaki leírást a villamos terv tartalmazza. 
 
Fedezett: Önerő lízing 
Tervezett költség: 48.000.000,- Ft 
 
Tarcsapuszta településrész közvilágításának fejlesztése 
 
Tarcsapuszta kerékpárút Tarcsapuszta szakaszán 15 db Schréder PILZEOl ámpatest 
került kiépítésre. Szükséges a jelenlegi közvilágítási rendszer négy (4) ledüzemelésü 
lámpatesttel való bővítése szükséges. A 067/20, 075/2 két db 30 W-os lámpatest a 
jelenlegi közvilágítási rendszerbe beilleszthető a 096/6 096/7 számú ingatlanok elé 
tervezet két 20 W-os közvilágítási elem telepítése azonban tervköteles. 
Fedezett: Önerő  
Tervezett költség: 889.000,- Ft 
 
Szőlőhegy közvilágítás fejlesztése 
 
A Szőlőhegy településrészen kiépı́tett közvilágı́tási elemek 2019-ben bekerültek az 
aktıv́elemek karbantarttatási körébe. A jelenleg működő lámpatestek régi elavult mára 
nem javı́tható szerkezetek, melyek a közvilágı́tás korszerűsı́tése során lecserélésre 
kerülnek. A Tarcsapuszta településrészen lévő közvilágıt́ási rendszerben az üres 
oszlopokra aktıv́ elemek kerülnek felhelyezésre úgy a hibás lámpahelyre a karbantartó a 
karbantartásiszerződés keretében az NKM WATT ETA Kft. forgalmazásában lévő H-RA2-
S20G LED közvilágı́tási lámpatestet szerel fel, melynek eseti dı́ját külön felszámolja52 
000,-Ft+AÍ FA/db áron. Ebben az esetben a felszerelt lámpatestek számával megnövekszik, 
az általány dı́j pedig az új lámpatestek számának megfelelő arányban kerül kiszámlázásra. 
 
Fedezett: Önerő  
Tervezett költség: 660.400,- Ft (10 db) 
 
Templom tér kivilágítás fejlesztése/napelemes 
 
A Templom tér komplex fejlesztésének része a közterületi világıt́ás elemeinek fejlesztése, 
amely az alábbi elemekből épül fel: 
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1) Kastélypark fejlesztésével a park világı́tása napelemes lámaptestekkel lenne 
megoldva. 

2) A Kastély déli és keleti oldalán lévő pakoló és a Templom teret Kossuth utcával 
összekötő járdaszakasz kivilágı́tása.  

3) Kastély dıśzvilágıt́ása. 
4) Kastélyhoz bevezető útszakasz, világı́tása. 

 
A fejlesztésnél figyelembe kell venni a műemléki környezetet.  
 
Fedezett: Pályázat, Önerő  
Tervezett költség: 3.500.000,- Ft 
 
Térfigyelő rendszer fejlesztése 
 
A HUMÁNREAKTOR – szellemi erőforrásfejlesztés Szentlőrinc térségének 
közszolgáltatásaiban című EFOP-1.5.3-16-2017-00100 számú projekten belül, kerül sor 
atelepülésen a térfigyelő rendszer alapjainak kiépítésére. 
 
Kamerarendszer létesítésének, rögzítésének helyei: 

 Szentlőrinc, Március 15. tér 4. – lapostetős társasház épületének 2. emelete; 
 Szentlőrinc, Munkácsy M. utca és Kossuth Lajos utca kereszteződése - E.ON 

oszlopon; 
 Szentlőrinc, Pécsi út és Erzsébet utca kereszteződésével szemben Északi 

oldal E.ON oszlopon; 
 Szentlőrinc, Vasút és a Hunyadi utca kereszteződése - E.ON oszlopon; 

Központi rendszer: 
 Szentlőrinci Rendőrőrs épületében (Szentlőrinc, Pécsi u. 21.) kerül 

elhelyezésre. 
 
A kamerarendszer bővítésére a kiépített rendszer alkalmas lesz, így évente tovább 
legkövesebb 4 kamera felhelyezésével, a rendszer optimálisra bővíthető a ciklusban. 
 
Fedezett: Pályázat, Önerő 
Arányosított fedezett 1.100.000,-Ft, évente további 1.000.000-Ft 
 
Összefoglaló táblázat 
 

Fontossá
gi 

sorrend 

Felújítás és 
pótlás 

megnevezése 

Felújítás és pótlás 
helyszíne 

Tervezett 
költség Forrás 

megnevezés
e 

Megvalósítás 
időtartama 

Tervezett 
időtáv 

(eFt) Kezdé
s 

Befejez
és 

(rövid /  
közép / 
hosszú) 

1. 

Arany János 
utca – 
járdaszakaszo
k 
helyreállítás, 
mederlapozás 

Arany János utca 15.000- Pályázat 
önerő  Rövid 
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2. 

Árok utca – 
burkolt 
útszakasz 
kiépítése 

Árok utca 5.000 Önerő 2020 2020 Rövid 

3. 
Pályázatból 
történő 
útfelújítások 

Szentlőrinc belterület 15.000 
évente 

Pályázat 
önerő 2020 2025 Rövid-

Hosszú 

4. Utak javítás, 
kátyúzás Szentlőrinc belterület 1.500 

évente Önerő 2020 2025 Rövid 
Hosszú 

5. 

Járdák, járda 
szakaszok 
helyre-
állításaparkol
ók építése  

Szentlőrinc belterület 1.000 
évente 

Önerő, 
Pályázat 2020 2025 Rövid-

Hosszú 

6. 
Keresztes-
pusztai 
bekötő út 

Keresztespusztai út 500 Önerő 2020 2020 Rövid 

7. Attila utca 
fejlesztése Attila utca 5.000 Önerő 2020 2021 Rövid 

8. 
Szentlőrinc-
Tarcsapuszta 
kerékpárút 

Szentlőrinc-
Tarcsapuszta 

164.832,340 
 

Pályázat, 
önerő 2020 2020 Rövid 

9. 

Busz-
megállók 
karbantartása
, telepítése 

Szentlőrinc belterület 1.500 Önerő 2020 2021 Rövid 

10. 
Közvilágítás 
infrastruktúra 
fejlesztése 

Szentlőrinc belterület 48.000 Önerő lízing 2020 2026 Rövid 

11. 

Tarcsapuszta 
településrész 
közvilágításán
ak fejlesztése 

Tarcsapuszta 700 Önerő 2020 2020 Rövid 

12. 
Szőlőhegy 
közvilágítás 
fejlesztése 

Szőlőhegy 889 Önerő 2020 2020 Rövid 

13. 
Templom tér 
kivilágítás 
fejlesztése 

Templom tér 3.500. Önerő 2022 2023 Közép 

14. 

Kerékpáron 
az 
Ormánságtól 
a Mecsekig 

Szentlőrinc 13.716. Pályázat 2020 2022 Közép 

15 
Kamera 
rendszer 
kiépítése 

Közterületek 4100 Pályázat 
/önerő 2020 2024 teljes ciklus 

15. Buszállomás 
építése 

Szentlőrinc 
buszforduló 10.000 Önerő 2022 2023 Közép 
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B) Zöldterületek 
 
Azöldterület egy területfelhasználási egység. Jogi kategória. A 253/1997 
Kormányrendeletaz országos területrendezési és épı́tési szabályokról az alábbiak szerint 
határozza meg: 
„A zöldterület állandóan növényzettel fedett közterület (közpark, közkert), amely 
atelepülés klimatikus viszonyainak megőrzését, javı́tását, ökológiai rendszerének 
védelmét, apihenést és testedzést szolgálja.(2) A zöldterületnek közútról, köztérről 
közvetlenül kerekesszékkel és gyermekkocsivalis megközelı́thetőnek és használhatónak 
kell lennie.”A zöldfelületen értünk minden olyan terület, amelyet növényzet fed, 
asszimilál,párologtat és lombtömegén keresztül speciális hatással van környezetének 
mikroklı́májára.Ide tartoznak tehát a fenti jogszabályban meghatározott zöldterületek 
mellet a közlekedésiterületek zöldsávjai, a beépı́tésre szánt területek kertjei, az 
erdőterületek, mezőgazdasági ésterületek zöldsávjai, a beépı́tésre szánt területek kertjei, 
az erdőterületek, mezőgazdasági és természetközeli területek is. természetközeli 
területek is. Jelen stratégia mindezekkel Jelen stratégia mindezekkel a területekkel 
foglalkozika területekkel foglalkozik. 
 
Zöldfelületi rendszer 
 
A zöldterületen kialakított úgynevezett zöldfelületi létesítmények, a különböző 
rendeltetésű területfelhasználási egységek területein lévő közparkok és kertek, valamint 
az ezeket kiegészítő és összekapcsoló út-és térfásítások növényzete együttesen alkotja a 
település zöldfelületi rendszerét. A zöldfelületek együttese a település komplex 
rendszerének egyik alrendszere. Megkülönböztetését és önálló kezelését az indokolja, 
hogy a zöldfelületi rendszer döntően természeti alkotó elemek együttese vízfelületek, 
talaj, klímaterek, relief stb.), szemben a település többi, döntően művi részrendszerével 
(közlekedési hálózat, közmű rendszerek, épületegyüttesek stb.), valamint az, hogy a 
zöldfelületi rendszer elsősorban a tágabb települési környezet természeti elemeivel, 
természeti részrendszerei által meghatározott. A zöldfelületi rendszer egyes alkotó 
elemei közötti szorosabb ökológiai kapcsolat, ill. a tágabb táji-természeti adottságoktól 
való függés teszi szükségessé az egyes zöldfelületek összességénekegységes és önálló 
rendszerként való kezelését ökológiai szempontból. Ugyancsak ezt követeli meg a 
zöldfelületekkel szemben jelentkező használati igény. Ahhoz, hogy a különböző 
rendeltetésű kertek, parkok, jóléti erdők, sétányok és térfásítások a lakosságmegfelelő 
zöldfelületi ellátását biztosíthassák, ezeknek a település területén való rendezett térbeli 
elosztására, ill. az egyes elemek közötti funkcionális kapcsolatok kialakítására van 
szükség. Ezért a város többi funkcionális területi rendszeréhez hasonlóan a zöldfelületek 
együttesét is szükségszerűen rendszerré kell szervezni. A sajátos rendeltetésből és a 
területi elrendezettség követelményéből fakad a zöldfelületek rendszerként való kezelése 
funkcionális szempontból. 
 
A zöldfelületi rendszer elemei: 
 

1) Közparkok  
2) Közkertek, lakókertek  
3) Közjóléti erdő  
4) Zöldfelületi intézmények 
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Szentlőrinc zöldfelületi rendszerének elemei 
 

Hrsz Cím terül
et  

(m2) 

Megnevezés Rendeltetés 

152/5
9 

Eszterházy u.  343 kivett közterület park 

152/5
6 

Urbach tér 1097 kivett közterület park 

152/5
5 

Március 15 tér  2919,
1 

kivett közterület park 

637/3 Pécsi u.  16 kivett közterület köztéri virágoskert 
637/7 Pécsi u.  38 kivett közterület köztéri virágoskert 
637/1
1 

Pécsi u.  26 kivett közterület köztéri virágoskert 

723/1 Kodolányi J. u. 13 1583
4 

kivett iskola oktatási intézmény 

724/6
1 

Gyöngyvirág u.  93 kivett közterület park 

724/9
6 

Gyöngyvirág u.  43 kivett közút park 

1027/
25 

Ifjúság u. 6 4017 kivett közterület park 

1036/
37 

Mátyás Király u.  4000 beépítetlen 
terület 

park 

339 Arany J. u. 22 2286 kivett óvoda óvoda  és udvar 
259 Templom tér 8. 1076

5 
polgármesteri 
hivatal 

polgármesteri hivatal és 
park 

267 Templom tér 1-3 6785 kivett kultúrház szabadtéri színpad és 
udvar 

562 Liszt F. u. 2. 4599  kivett óvoda óvoda bölcsöde és 
udvar 

0196/
14 

Szentlőrinc Temető 6603 kivett temető temető 

0197/
3 

Szentlőrinc Temető 1289 kivett temető temető 

0197/
2 

Szentlőrinc Temető 2986 kivett temető temető 

069/1
4 

Szentlőrinc- 
Tarcsapuszta 

8528 irodaház, 
gyümölcsös 

közösségi ház 

 
Közparkok 
 
A tervezett kertépı́tészeti és műszaki beavatkozások a műszaki kivitelezési dokumentáció 
elkészı́téséhez szakember bevonását látjuk szükségesnek. 
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A térszerkezet átalakıt́ásánál az alábi szempontok figyelembevétele szükséges.:  
 a jelenlegi – lényegében spontán kialakult – úthálózatot és térhasználatot 

szervesen egymásba kapcsolódó terek kialakı́tása és összekötése 
esztétikus, ugyanakkor célirányos útvonalak révén. 

 UÍ j funkciók és parkelemek elhelyezése. 
 A meglévő rekreációs és parki rendeltetések felújı́tása, kiegészı́tése. 

 
A fejlesztések eredményeként a község közparkjaiban meglévő terek játékokkal és 
utcabútorokkal való bővítése eredményeként a parkok látogatottsága nő. A fejlesztésnek 
köszönhetően komplex akár tematizált közösségiterek jönnek létre, amelyek így több 
korosztály számára nyújtanak majd kikapcsolódási lehetősége 
 
Közkertek, lakókertek 
 
A város egy igen jelentős része lakókertként értelmezhető. Az úszótelken álló lakótelepi 
épületek országos viszonylatban távol helyezkednek el egymástól, a domborzati 
viszonyokból adódóan általában külön térszinten. A házak közti zöldfelületek 
Szentlőrincen kimagaslóan fásítottak, cserjeszintjük gyakorlatilag hiányzik, gyepfelületük 
vegyesállományú. Funkciójuk gyakorlatilag a pihenésre, kutyasétáltatásra korlátozódik.  
Faállományuk felújítása, ritkítása cseréje elodázhatatlan feladat (lásd,: Fakataszter). 
Ugyancsak nagy számban vannak a közparkoknál a kisebb méretű, zöldfelületként 
létesített játszóterek is.  
 
A közkertek, viszont hiányoznak a rendszerből, amit a Templom tér 3-5 és a Tarcsapuszta 
Kiskastély parkjának fejlesztésével pótolható.  
A játszótereinkeltérő korú és kialakítású zöldterületek, mint például: az Urbach tér 2 
játszótere. Ezen közkertek esetében a beavatkozás szükségességét és mértékét egyedileg 
kell megvizsgálni. 
 
Közjóléti erdő 
 
Szentlőrincen közjóléti erdő nincs. Igény esetén a város tulajdonát képező jelenleg funkció 
nélküli Szentlőrinc Munkácsy M. u. 50. szám mögötti (95/3, 95/1 hrsz) művelési ágát 
tekintve mocsárként nyilvántartott területet lehetne befásítani ilyen céllal azzal, hogy a 
terület máscélú felhasználása is lehetséges. 
 
A város legjelentősebb zöldfelületi intézményei a következők: 
 
Strandfürdő:  
 
A Szentlőrinci strand ( 33,32 hrsz) területe jelenleg elvadult, a régi parkosítás nyomai még 
fellelhetők, jelentős mérete miatt folyamatos karbantartása nehézkes. A karbantartást 
nehezíti a régi épületek lebontásából származó jelentős mennyiségű törmelék, valamint 
az a tény, hogy egyes lakosok illegális szemétlerakóként használják. 
 
Köztemető: 
 
A köztemető rendeltetéséből adódóan a terület jelentő részét sıŕhelyek  teszik ki melyek a 
hozzátartozó tulajdonát képezik ıǵy ezek renden tartása az OŐ  feladatuk. A sı́rhelyeken 
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kıv́ül az utak menti területek valamint a telekhatárok mentén található növényzet ( fák és 
sövény) karbantartása az üzemeltető feladata ennek eleget téve fiatalıt́juk az elöregedett 
növényzetet. 
 
List F. utcai óvoda 
 
A Liszt F. utcai óvodát tekintve az óvoda bővı́tés megvalósı́tásával a játszóeszközök valamit 
az udvar növényzete is megújul. 
 
Arany János utcai óvoda 
 
Az Arany J. utcai óvoda udvarán található fák elöregedése miatt szükséges lenne az 
irányítot fiatalító faültetés.  
 
Zöldfelület-gazdálkodás területei, feladatai, irányítása 
 
A zöldfelületek különleges szerepet töltenek be egy-egy település életében erős 
befolyással vannak a település életére, egészségi és esztétikai értelemben is befolyásolják 
a település és annak lakóinak életét, környezetét, közérzetét. A fentiek miatt is fontos a 
zöldfelületekkel való felelős gazdálkodás.  
 
A felelős gazdálkodás egy komplex, irányított folyamat, ami magában foglalja a szakszerű, 
előrelátó tervezést, a megfelelő szigorral megalkotott és betartatott jogszabályi hátteret, 
a „jó gazda” szemlélettel végzett fenntartást és a meglévő, valós értékek hossztávú 
megmaradását biztosító védelmet is. 
 
Zöldfelületek számbavétele, nyilvántartása 
 
A zöldfelületek számbavétele, nyilvántartása, irányítása elengedhetetlen mivel a kiinduló 
állapotok, adatok ismerete nélkül nem tervezhető felelősséggel sem a fenntartási, sem az 
esetleges fejlesztési munkák, irányok és célok. A zöldfelületeket két célból, két eltérő 
szempontrendszer alapján kell számba venni. A zöldfelületek az önkormányzatok 
törzsvagyonát képezik, mint forgalomképtelen vagyonelemek. Mint ilyenek, az 
önkormányzatok vagyonleltárában kell szerepelniük. Egy-egy zöldfelület, és különösen a 
rajta lévő növényzet értékének meghatározására számos elméleti módszer ismert és 
használatos.  
Másrészről a zöldfelületeken meglévő létesítmények, növényfelületek és egyedek 
számszerű nyilvántartása is szükséges, zöldfelület-gazdálkodási szempontból 
hasznosabb, életszerűbb nyilvántartások formájában.  
Szentlőrinc város zöldfelületeinek nyilvántartása a közelmúltig hiányos volt. Az 
önkormányzati vagyonleltár tartalmazta az egyes zöldterületeket egy-egy kalkulált 
nyilvántartási értéken, de ezen adatok közgazdasági jellegük, valamint a zöldfelületek 
forgalomképtelensége miatt is zöldfelületi szempontból kevéssé hasznosak.  
Szentlőrinc zöldfelületeiről egységes, szakmai szempontok alapján felépített kataszter a 
2018-ban elkészült fakataszter kivételével nem áll rendelkezésre.  
A korábbi évtizedekben meglévő faállományt feldolgozó kataszter elavult, adatai nem 
kerültek frissítésre. 2018 évben megtörtént a város faállományának felmérése, a felvett 
adatokat térinformatikai rendszerbe szükséges rögzíteni, amelyet a2020. év folyamán 
szeretnénk megvalósítani a faállomány tekintetében. Fontos ugyanakkor, hogy az 
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adatfelvétel óta bekövetkezett fakivágások és telepítések a nyilvántartásban 
folyamatosan frissítve legyenek, megőrizendő a nyilvántartás használhatóságát.  
Cserje évelő és egynyári felületekre azok időbeni és térbeni viszonylag gyors változásaira 
nem életszerű katasztert készíteni, ugyanakkor fontos, hogy a zöldfelületek fenntartását 
végző és irányító személyek tisztában legyenek ezen zöldfelületi elemek aktuális 
állapotával.  
 
Zöldfelületek tervezése 
 
Egy-egy település zöldfelületi rendszere -így Szentlőrincé is -történetileg kialakultnak 
tekinthető, ám folyamatos változása a település szerkezetének, funkcióinak, illetve a 
lakossági és gazdasági igényeknek megfelelően szükségszerű.  
Fontos feladat a rendszerszintű és koncepcionális tervezés, mely során új zöldfelületi 
elemek elhelyezése, meglévő zöldfelületek funkciójának módosítása és a meglévő 
zöldfelületirendszer finomhangolása jelentkezik célként. Ezek a feladatok legfőképp a 
helyi önkormányzatnál jelentkeznek. Az egyes zöldfelület-fejlesztési koncepciók 
minősége hosszú távon meghatározza az adott település képét, élhetőségét, jövőjét.  
Ugyancsak az önkormányzat feladata a szükséges fejlesztésekhez kapcsolódó források-
anyagi, tárgyi, személyi és területi-megteremtése. 
A projekt szintű tervezési feladatok sokkal jellemzőbbek, gyakoribbak. Fontos, hogy az 
egyes tervek a jogszabályi megfelelések mellett a későbbi használói igényeknek, 
fenntarthatóságnak, funkcionalitásnak és az általános esztétikai igényeknek is 
megfeleljenek. 
Kiemelendő, hogy a zöldfelületi rendszer egyes elemi nincsenek önkormányzati 
tulajdonban, kezelésben, ennek megfelelően új zöldfelületi elemek kialakulásába, 
tervezésébe az önkormányzatnak mind jogszabályalkotónak van lehetősége 
beleavatkozni. 
 
A zöldfelületi rendszer fejlesztése 
 
A Keretstratégia meghatározásában a zöldfelületi rendszer fejlesztése nem „csupán” 
városökológiai, környezetvédelmi, településesztétikai kérdés, hanem a zöldterületekkel 
kapcsolatos előnyök a település élhetőségének javıt́ásán keresztül a település 
népességmegtartó és egészségmegőrző, rekreációs erejét, a versenyképességét, a lakás és 
telekárakat befolyásoló gazdasági tényező is. Az önkormányzati zöldfelület az 
önkormányzati vagyon része.  
 
A kerületben kiemelt cél továbbra is a biológiailag aktıv́ zöldfelületek mennyiségi 
arányainak megőrzése, biológiai aktivitásának növelése, a zöldfelületek hálózattá 
szervezése valamint a közcélú zöldfelületek növelése. További meghatározó szempontok 
közé tartozik a kibocsátási források szennyező hatásának mérsékelése, a közhasználatú 
zöldfelületek rekreációs hatásának növelése, valamint a hőszigetek kialakulásának 
megelőzése, felszámolása, a városklı́ma. Az OÖ nkormányzat az alábbi területekre kiemelt 
figyelmet fordı́t: 
 

1. a közösségi célú zöldfelületek fejlesztése: a kerület minél nagyobb részében 
legyenek elérhető közparkok (vonzáskörzettel lefedett területek növelése), 
játszóterek,  

2. az utcafásı́tási program további folytatása, 
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3. a kiemelt fasorok rekonstrukciója, 
4. az egyes városrészekre jellemző zöldfelületi karakterek megőrzése és fejlesztése, 
5. a kijelölt védőterületek fásı́tása,  
6. a kertészeti, kertépı́tészeti értékek beazonosıt́ása, tudatos megőrzése, 

rehabilitációja. 
 
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.  
 
A zöldfelületen belül a 2019. évi virágosıt́ási programban 2000-2100 növény kerül 
kiültetésre.  
A fák a zöldfelületek leghangsúlyosabb elemei, amelyek felmérés 2018-ban megtörtént és 
elkészült a fakataszter, amely segıt́i a beteg, vagy veszélyes fák eltávolı́tását, illetve a 
fapótlást.  
A 2019.évi programban kiemelt figyelmet fordı́tottunk a fásı́tásra. A közfoglalkoztatási 
programban 13 helyszı́nre tervezünk fákat ültetni, amely a támogatástól függően 60-73 
egyed telepı́tését jelenti, a programban. 
 
2019-ben kijelölt fásítási helyszínek 
 helyszín db fajta megjegyzés 
1
. Művelődési Központ 6-7 japán dı́szcseresznye vagy 

gömb szivarfa   

2
. 

Munkácsy u. 
(Kossuth-Madách 
között) 

5-6 

japán dı́szcseresznye és/vagy 
bugás csörgőfa és/vagy 
madárberkenye és/vagy 
vérszilva és/vagy fénylő levelű 
galagonya és/vagy vöröslevelű 
nyár 

vegyes kompozı́ció 
(fajtában, méretben) 

3
. 

Kossuth u. eleje (eü 
kp. előtt) 2-3 gömbkőris   

4
. 

Munkácsy u. 
buszmegállók 2-3 gömbkőris papı́rbolt kérte az 

árnyékolást 

5
. 

Bükkösdi elágazás 
buszmegálló 2-6 gömbkőris 

elsősorban a buszváró 
árnyékolását kéne 
megoldani, de a 
gömbkőris sort is lehet 
folytatni a Bocskai felé 

6
. 

Erzsébet u. 
buszmegállók 2-2 

bugás csörgőfa és/vagy 
madárberkenye és/vagy 
vérszilva és/vagy fénylő levelű 
galagonya  

elsősorban árnyékolás a 
cél 

7
. 

Pécsi út, PowerGym 
előtt 2 korai juhar fasor kiegészı́tése 

8
. Pécsi út 12-14. előtt 3-4 korai juhar vagy kislevelű hárs 

vagy keskenylevelű kőris fasor kiegészı́tése 
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9
. 

Pécsi út 14-18. 
mögött (Mikszáthig) 4-6 

korai juhar vagy kislevelű hárs 
vagy keskenylevelű kőris 
és/vagy vöröslevelű nyár 

parkolóépı́téssel 
egybekötve 

1
0
. 

Ifjúság útja 1-3. 
keleti oldal 4-6 korai juhar vagy kislevelű hárs 

vagy keskenylevelű kőris 

fasor kiegészı́tése 
(strand-területet 
érinthet!) 

1
1
. 

Ifjúság útja, Penny 
északi-nyugati oldal 

10-
12 

korai juhar vagy kislevelű hárs 
vagy szomorú fűz 

üzlet elszeparálása a 
zöldterülettől, akár 
vegyes kompozı́ciókkal 
(fajtában és méretben 
is) 

1
2
. 

Pécsi út (Munkácsy-
Deák utca között) 

14-
16 

bugás csörgőfa és/vagy 
madárberkenye és/vagy 
vérszilva és/vagy fénylő levelű 
galagonya  

üres szakaszok 
beültetése (húsbolt-
szatócsbolt, vas-
edénytől pizzériáig), 
vezetékek miatt 
alacsony fákkal 

1
3
. 

Deák-Kodolányi 
sarok (Bocz ABC) 4 bugás csörgőfa és/vagy fénylő 

levelű galagonya    

 
ÖSSZESEN: 

60
-
73 

    

 
Összesítve 
 
 

tétel db 
nettó 

bruttó  ár/db ár összesen 
1. dı́szfacsemete 5 8 000 Ft 40 000 Ft 50 800 Ft 
2. dı́szfacsemete 20 10 000 Ft 200 000 Ft 254 000 Ft 
3. dı́szfacsemete 15 12 000 Ft 180 000 Ft 228 600 Ft 
4. dı́szfacsemete 10 15 000 Ft 150 000 Ft 190 500 Ft 
5. egyéb csemete 100 1 000 Ft 100 000 Ft 127 000 Ft 
6. egyéb csemete 50 1 500 Ft 75 000 Ft 95 250 Ft 
7. évelő növények 175 400 Ft 70 000 Ft 88 900 Ft 
8. évelő növények 100 600 Ft 60 000 Ft 76 200 Ft 
9. egynyári növények 500 200 Ft 100 000 Ft 127 000 Ft 
10. egynyári növények 400 250 Ft 100 000 Ft 127 000 Ft 
11. egynyári növények 500 500 Ft 250 000 Ft 317 500 Ft 
12. egynyári növények 250 700 Ft 175 000 Ft 222 250 Ft 

    1 500 000 Ft 
1 905 000 
Ft 

13. növénytartó 15 15 000 Ft 225 000 Ft 285 750 Ft 
14. virágföld (kg) 1000 100 Ft 100 000 Ft 127 000 Ft 
15. tápsó, tápoldat (kg) 50 1 000 Ft 50 000 Ft 63 500 Ft 
16. kapa 20 2 000 Ft 40 000 Ft 50 800 Ft 
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17. ültető készlet 4 5 000 Ft 20 000 Ft 25 400 Ft 

18. 
köztéri 
hulladékgyűjtő 20 19 000 Ft 380 000 Ft 482 600 Ft 

    815 000 Ft 
1 035 050 
Ft 

    2 315 000 Ft 
2 940 050 
Ft 

 
 
Amennyiben szükséges a zöldfelületi rendszer fejlesztése, bővítése akkor önkormányzati 
feladat a településen belül a fejlesztésre megfelelő terület kiválasztása, biztosítása.  
 
Az új zöldfelületi elemek kialakítása csak megfelelő mélységű tervek alapján képzelhető 
el, melyek elkészítését a társadalmi igények és a fenntartásra fordítható erőforrások 
ismeretében, azok maximális figyelembevételével szabad elkészíteni.  
Fontos a kivitelezés megfelelő színvonala, melyhez a megfelelő referenciákkal rendelkező, 
szakmailag elismert kivitelező kiválasztása éppúgy hozzátartozik, mint a teljesítés 
minőségi és mennyiségi tartalmának precíz, szakmailag megalapozott ellenőrzése. 
 
Zöldfelületek fenntartása 
 
A közterületek -ide értve a zöldfelületeket is -fenntartása kötelező önkormányzati feladat. 
A zöldfelületek fenntartásának ütemezése zöldfelületek nagyságából, fenntartásuk 
intenzitásától függően tervezhető, tervezendő feladat. A tervezés során figyelembe kell 
venni a lakossági igényeket, a növények élettani folyamatait és a rendelkezésre álló 
kapacitásokat is.  
Az éves szintű ütemezést tovább lehet és kell bontani havi, heti és napi szintű feladat 
meghatározásra.  
A legkörültekintőbben végzett ütemezés is csak irányadónak tekinthető, hisz egy számos, 
nem befolyásolható változóval terhelt rendszeren belül kell a fenntartási munkákat 
elvégezni. Legfőbb változó az időjárás, de nem szabad elfelejteni a fenntartáshoz használt 
eszközök meghibásodását és az emberi tényezőt sem.  
Szentlőrincen a közterületek takarítását és a zöldfelületek fenntartási munkáinak döntő 
hányadát a 99%-os önkormányzati tulajdonban lévő Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. 
végzi az önkormányzat Üzemeltetési Irodájával szoros együttműködésben. 
 
Általános irányelvek zöldfelület gazdálkodásban 
 

 Fenntarthatóság szempontjainak messzemenő figyelembevétele –megfelelő faj-és 
fajtaválasztás, cserjefelületek kéreg-vagy kavicstakarása, stb.  

 Meglévő épített és természeti értékek feltárása, megőrzése, felújítása. 
 A „Virágos Szentlőrinc” hagyomány, mind brand, megteremtése. 
 Zöldfelületek használati értékének fokozása a közterületek élővé tétele 

érdekében, tekintetbe véve a lakossági igényeket. 
 Az egymást zavaró használati igény térben és időben való elkülönítése, lehetőség 

szerint minden igény kielégítése mellett. 
 I. osztályú, kertészeti minőségű növényanyag telepítése, lehetőség szerint 

irányadónak tekintve a MSZ 12172 előírásait. 
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 A beruházással érintett területről az invazív növényfajok lehetőség szerint teljes 
kiirtása, invazív fajok város zöldfelületeibe történő behurcolásának 
megakadályozása. 

 Jelentős allergén hatással rendelkező növényfajok egyedszámának csökkentése, 
allergén növények telepítésének csökkentése. 

 Meglévő, koros, egészséges faegyedek megtartása a fejlesztések során. 
 Megfelelő árnyékoltság biztosítása különösen parkolók, fásított közterek, utcák 

esetén a hősziget hatás csökkentése érdekében. 
 Ökológiai folyosók és lépőkövek fenntartása, a város ökológiai hálózatának 

bővítése. 
 Burkolt felületek arányának csökkentése, csapadék áteresztő burkolatok  
 alkalmazása. 
 Többszintes növényállomány kialakítása a nagyobb biodiverzitás kialakulása 

érdekében. 
 Méhlegelőnek alkalmas növényfajok telepítése a mind alacsonyabb méh-és 

lepkepopuláció táplálása érdekében.  
 Madárbarát kialakítás fészkelő helynek, táplálkozásra alkalmas növények 

telepítésével.  
 Vizes architektúra elemek számának növelése a kedvezőbb mikroklíma 

biztosítására. 
 A zöldterületek áttekinthetőségének biztosítása a szubjektív biztonságérzet 

fokozása érdekében.  
 Nagyobb méretű és magasabb minőségű zöldfelületek kialakítása a közlekedési 

infrastruktúrafejlesztések esetén. 
 Magas minőségű, esztétikus kis architektúra elemek alkalmazása, azok magas 

szintű fenntartása. 
 Utcai sorfák esetében fontos,hogy méretükben és várostűrésükben 

alkalmazkodjanak a rendelkezésre állóhelyhez. Kifejlet korukban ne nőjenek sem 
a meglévő légvezetékek védőtávolságába, sem a közlekedési területek 
űrszelvényébe.  

 Növénytelepítéseknél alacsony fenntartási igényű, tág tűrésű, nagy díszértékű 
fajtákat kell választani figyelembe az adott terület talajadottságait, mikroklímáját.  

 Növénytelepítéseknél vizsgálni kell az őshonos fajok és hazai fajták 
felhasználásának lehetőségeit. Extenzív fenntartású zöldfelületek esetében 
dominánsan őshonos fajok alkalmazása a kívánatos. 

 Gyümölcstermesztés szempontjai alapján nemesített, szelektált növények 
közterületi telepítése általánosságban nem kívánatos-növényvédelmi problémák, 
nagy arányú szemetelésük miatt-egyedi esetekben génmegőrzési céllal, kis 
fogalmú területek esetén lehetséges.  

 A telepített növények beszerzése lehetőleg helyi termelőktől történjen, csak 
egyedi esetben származzon 60 km-es körzeten kívülről. 

 Csapadékvíz felhasználása a zöldfelületek öntözésére. 
 Meglévő és tervezett közműnyomvonalakon fák telepítése nem megengedhető. 
 Magasépítési beruházásoknál kívánatos megvizsgálni a zöld tetők és zöld 

homlokzatok kialakításának lehetőségét.  
 Biológiailag aktív felületek nagysága a területek fejlesztésesorán, lehetőség 

szerintne csökkenjen. 
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 Közparkok esetében ösztönözni kell használati értékük növelését(új funkciók 
létrehozásával). 

 
Az elkövetkezendő 2-5 éven belül tervezet programok 
 
A fenntarthatóság három alappillére (környezet, társadalom, gazdaság) segítségével 
fogalmazódtak meg a koncepcionális célunk megvalósíthatóságát szolgáló általános 
célok. A meglévő zöldfelületek értéknövelő fejlesztése, a társadalmi együttműködés 
erősítése és airányítási folyamatok javítása. 
 
Az általános célok teljesülésének érdekében, egy-egy témához vagy konkrét problémához 
kötötten több egymás mellé rendelt programkerült meghatározásra, melyek gyakorlati 
szinten a projektek kidolgozásával, megvalósulásával válnak konkréttá.  
Jelen dokumentum nem tartalmazza a megvalósítás szakmai eszközeit, pontos 
költségvetését, határidejét, ezek elfogadást követően külön tervezési feladat keretein 
belül kerülnek meghatározásra és részletesebb kidolgozásra. 
 
A projektlista nem teljes és nem végleges. Külső és belsőkörülmények változásával, 
különböző városfejlesztési tervek megvalósulásával az egyes programokhoz kapcsolódó 
projektek listája változhat. A változások nyomon követésével és a monitoring 
eredmények vizsgálatával értékelni kell az eredményeket, fel kell tárni a további 
beavatkozások szükségességét. 
 
Meglévő zöldfelületek értéknövelő fejlesztése 
 
Szentlőrinc városa kialakult zöldfelületi rendszerrel rendelkezik. A zöldfelületistratégia 
által felölet öt éves ciklusban előreláthatólag nem várhatóak olyan jelentősátalakulások 
új intenzív lakóterületek kialakulása, iparterületek felhagyása, lakóterületekdegradációja 
a település szerkezetében, melyek következtében az újonnan kialakulózöldfelületek 
jelentenék a zöldfelületi potenciál növelésének döntő eszközét. 
Városunk zöldfelületi rendszere számos értékkel -koros és ritka faegyedek, magas 
színvonalon fenntartott zöldfelületek, stb. -rendelkezik. Ugyanakkor számos gonddal, 
problémával találkozhat mind a szemlélő, mind a laikus a város zöldfelületeit járva.  
Az értékeket fel kell tárni, dokumentálni, majd számba kell venni az őket veszélyeztető 
tényezőket és meg kell hozni a megfelelő döntéseket az értékek védelmében. 
 
„Belváros” zöldfelületeinek értéknövelő fenntartása, fejlesztése 
 
A szűken vett belváros Szentlőrinc kirakata. Itt összpontosulnak a közigazgatási, 
gazdasági, kereskedelmi funkciók a városon belül. A város legnagyobb gyalogos forgalmú 
közterei mentén számos intenzíven fenntartott zöldterület található. 
 
A zöldfelületek igen intenzív igénybevételnek vannak kitéve ezeken a területeken, így a 
zöldfelületek leromlása is sokkal intenzívebb mint a város egyéb részein.  
Az intenzív leromlás, a kiemelt elhelyezkedés és a nagy lakossági figyelem miatt ezen 
zöldfelületek folyamatos, gyakori felújítása szükséges.  
 
Projektek: 
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 Urbach tér (1097 hrsz) és Kossuth L.  utcai (297 hrsz.)virágládák évenkénti 
beültetése. 

 A növényfelületek évenkénti megújítása, fejlesztése. 
 zöldfelületeinek kialakítása. 
 Deák F. utca (636 hrsz.) revitalizációja. 
 Munkácsy M. utca(212/1 hrsz.) növényanyagának megújítása. 
 Pécsi utca (637/11) parksávjának zöldfelületi rendezése. 
 Játszóterek játszóhelyek feltérképezésé 
 Játszóterek javítás, pótlása, karbantartása 
 Játszóterek szükségszerinti bontása 

 
Közparkok, közkertek használati értékének növelése 
 
A város közparkjai, közkertjei jelenleg erősen funkcióhiányosak. Alakosság igen kis 
százaléka használja csak őket, gyakran társadalmilag nem kívánatos 
célok ra.A parkok értékének növelése a közbiztonság és a szubjektív biztonságérzet 
javításávalalapozható meg. Ennek megfelelően a parkok átláthatóságát az elöregedett, 
kommerszcserjefoltok eltávolításával biztosítani kell.A lakossági igénye 
figyelembevételével fejleszteni szükséges a parkok architektúráját,megteremtve a 
magasabb használati értéket, új társadalmi rétegeket a parkokba csábítva.Fontos, hogy az 
egymást zavaró funkciók térben és időben elkülönüljenek egymástól.A meglévő 
növényállományt át kell vizsgálni, az értékes növényegyedek megtartásaérdekében 
szükséges beavatkozásokat végre kell hajtani. Friss telepítéseknél figyelemmelérdekében 
szükséges beavatkozásokat végre kell hajtani. Friss telepítéseknél figyelemmel kell leni a 
változó éghajlatra és a speciális mikroklímára is. kell leni a változó éghajlatra és a speciális 
mikroklímára is. 
A parkok esetében meg kell vizsgálni a nyugati országokban már egyre elterjedtebb 
ökologikus zöldfelületökologikus zöldfelület--fenntartási módszerek alkalmazásának 
lehetőségét, előnyét, fenntartási módszerek alkalmazásának lehetőségét, előnyét, 
kockázatát. 
 
Projektek: 
 

 Március 15 tér értéknövelő fenntartása. 
 Kutyafuttató értéknövelő fenntartása. 
 Köztemető értéknövelő fenntartása 

 
Közlekedési infrastruktúrához kapcsolódó zöldfelületek revitalizációja 
 
A forgalmi utak kereszteződésénél, csomópontokban az útpályák, a fordulók közötti 
maradvány területeken zöldszigetek jönnek létre, melyek alapvetően funkció nélküliek, 
így rendezésüknél elsősorban az esztétikai hatásokat szükséges szem előtt tartani. A 
belterületen a közlekedési pályák mentén telepített zöldsávok a zöldfelületi rendszer 
összekötő elemei, amelyek révén a tömbszerű zöldfelületi létesítmények, valamint a 
környező erdők, növényállományok és külterületi zöldfelületek kapcsolata 
megteremthető. 
 
Projektek: 
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 Pécsi utca (637/3 hrsz, 637/11 hrsz.) melletti zöldsávok kertészeti felújítása. 
 
Fasorok megújítása 
 
A város zöldfelületi hálózatának-hosszú élettartamuk és térformáló hatásuk miatt 
meghatározó elemei a vonalas létesítményeket kísérő fásítások, a fasorok. A fasorok 
tulajdonképpen a település „kirakatai”, amelyek nagymértékben meghatározzák a 
település megítélését. A nagy lombtömegük miatt emeltet környezetvédelmi és biológiai 
szempontból igen fontosak. A fás növényzet tehát ökológiailag, vizuálisan és használati 
szempontból is meghatározó jelentőségűek a zöldfelületek funkcióinak tekintetében. 
 
Fasorok 
 

Hrsz Cím egyedszám 
(db) 

Fafaj Becsült kora, 
általános 
állapota 

152/56 Szentlőrinc Urbach tér 50 juhar-nagylevelű hárs 35 év, jó  
507/1,507/3 Szentlőrinc Erzsébet u. 51 díszgalagonya 25-30 év , jó 
152/55 Szentlőrinc Március 15 tér 65 juhar 35 év, jó 
637/12 Szentlőrinc Pécsi u.  79 vegyes 35-40 év,jó 
755 Szentlőrinc Vasút u. 37 platán 50 év , jó 

 
Projektek: 
 

 Deák F. utcai fasor revitalizációja 
 
Lakóterületi zöldfelületek kialakítása és a meglévők revitalizációja 
 
A lakóterületi közparkok zöldfelületek a napközi, hétvégi szabadidő eltöltéséhez 
megfelelő klímájú, növényállománnyal borított, sportoláshoz, játékhoz és pihenéshez 
felszerelt, berendezett külső tér. A lakótelepi zöldfelületek jelentősége óriási, ez nem csak 
a méreteik és kondicionáló szerepük miatt van így. Azért is igen fontosak ezek a 
zöldfelületek, mert csak az élő növényzettel tudjuk enyhíteni a magas panelházak 
nyomasztó látványát, feloldani a hosszú falfelületek merevségét, megtörni 
egyhangúságát. Bár a nagymértékű panelházépítő program lezárult, még mindig akadnak 
olyan lakótelepek, tömbbelsők, melyek zöldfelületei hiányosak, befejezetlenek. Más 
területeken pedig az intenzív használatból eredő pusztulások vagy pedig az időközben 
bekövetkezett funkcióváltás miatt kell a parkokat újjáépíteni. 
Bár a napjainkban kialakuló lakóterületek zöme családi házas övezetekbe esnek, tehát 
jóval nagyobb a zöldfelületi arány, mégis szükséges közösségi célú parkok kertek 
kialakítása. Az új kialakítású lakóterületek parkjai esetében fokozottan jelentkező igény, 
hogy a növényállomány mielőbb „beálljon”, lehetőség szerint néhány év alatt 
kialakuljanak a növények által alkotott terek. A fák funkcióképességének meggyorsítására 
több lehetőség is kínálkozik. Gyorsan növő fajok, illetve továbbnevelt, ún. túlkoros fák 
telepítésével hamar érhetjük el a kívánt eredményt. 
A projektek lokálisan, felmerülővalós igények alapján valósulhatnak meg.  
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Projektek:  
 

 Keleti városrészben közösségi célú zöldfelület kialakítása. 
 Kossuth L u. 16. számú épülete előtti zöldterület revitalizációja. 

 
Emlékművek turisztikai attrakciók környezetének megújítása 
 
Régi korok jelenben is fontos személyiségeinek az utókor gyakran állít köztéri emléket, 
hogy hagyatékuk, példájuk az utókor mindennapjaiban is megjelenjen.  
Az emlékművek rendezett környezete, figyelemfelkeltő, ünnepélyes növénykiültetése 
mind településképi, mind a régmúlt nagyjainak tisztelete miatt lényeges. Szentlőrinc 
közterületeit kevés kisebb és reprezentatívabb köztéri alkotás díszíti, ezért azok 
létrehozása színesíthetné a város arculatát. 
 
Fontos, hogy az emlékművek a városkép domináns pontjaivá legyenek, szolgálva a 
városlakók akár erkölcsi akár esztétikai fejlődését.gazdaságélénkítés egyik 
alappontjaként az idegenforgalom fejlesztésére. Azidegenforgalmi célpontok környezete, 
rendezettsége, virágosítása, fenntartásánakszínvonala hosszútávon meghatározhatja a 
városról kialakult képet az ide látogatókban. 
 
Projektek:  
 

 Tarcsapuszta Közösségiház (069/14 hrsz.)Közösségi kert kialakítása 
 Templom tér 8. Kastélypark kialakítása 
 Templom tér 1-5 ( 267 hrsz.)közösségi kert létrehozás, emléktábal előtt 

parkosítás 
 
Ivócsapok a városban 
Jelenleg Szentlőrincen egy köztéri ívókút működik az Eszterházy Egészségközpont 
közelében. A forgalmas városrészeken telepítendő ivócsapok nemcsak több ezer ember 
komfortérzetét javíthatják, hanem a nyári időszakban, hőhullámok idején jó lehetőséget 
kínálnak a klímaváltozással kapcsolatos figyelemfelkeltésre is.  
 
A tervezet helyszínek:  
 

 Urbach tér 
 Március 15. tér 
 Pécsi utcai játszótér (Sportpark) 

 
A nyári időszakban ideiglenes megoldás az ivócsapok tűzcsapokra történő 
telepítéseazonban minden egyes helyszínen vízminőség-vizsgálat előzi meg. A Szentlőrinc 
Város Önkormányzat 2020 nyarán lehetőség van első ízben az ivócsapokat közterületi 
tűzcsapokra telepíteni, a Baranya Víz Zrt.-vel együttműködésben. 
 
Párakapu a városban 
 
A nyaranta kialakuló hőhullámok elsősorban a belvárosias környezetben, a magas fokú 
beépítettség és a felmelegedő szilárd burkolatok nagy aránya miatt jelentenek problémát. 
A hőhullámok egyre gyakoribbak és hosszabbak, továbbá a nyári hónapok mellett már 
kora ősszel is kialakulhatnak. A hőség elviselésének enyhítésére megoldás lehet a 
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párakapuk telepítése. A párakapuk lényege, hogy az ebben keletkező vízpermet egészen 
finom, 5-10 mikron nagyságú vízcseppekből áll, a vízköd másodpercek alatt elpárolog és 
a folyamat során a párolgáshő elvonó hatása miatt a környező levegő lehűlése 
érzékelhető, így hatásosan csökkentve a hőérzetet is. Az Önkormányzat a 2019. évben egy 
helyszínenállított fel párakút, javasoljuk, hogy az Urbach téri Zöldváros beruházás 
megvalósítsa után itt is telepítésre kerüljön. 
 
Társadalmi együttműködés erősítése 
 
A közigazgatás egyik legfontosabb kérdése az, hogy mi a legmegfelelőbb módja a 
társadalom különböző csoportjainak döntéshozatali, tervezői és kezelési folyamatokba 
való bevonásának. Ezzel összefüggésben a cél olyan eszközök alkalmazása, melyek 
hatékonyan biztosítják a lakosság és a civil szervezetek bevonását a zöldfelületi 
politikába, tervezésbe, kezelésbe, ezzel segíthetve a társadalmi együttműködés 
erősödését.  
A programok és projektek leghatékonyabban a város lakosságának aktív bevonásával, 
támogatásával valósíthatók meg. Hosszú távon a lakosság és az Önkormányzat közötti 
kétirányú kommunikáció tudatos megteremtésével, irányításával lehet a legpozitívabb 
eredményeket elérni. A cél egy kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolat kialakítása.  
A résztvevők közötti szoros együttműködés eszköze lehet a város zöldfelületeivel 
kapcsolatos információkminél szélesebb körben való terjesztése, a környezeti-
zöldfelületi tudatformálás, valamint a közösségi tervezésszemléletének alkalmazása. 
 
Álláspontunk szerint a jól karbantartott városi zöldfelület számos haszonnal bír, aminek 
teljes kiaknázását a felelős helyi hatóság és a helyi polgárok közötti együttműködés révén 
lehet csak megvalósítani. 
 
Projektek:  
 
Parkgondozási program 
 
A Parkgondozási program a városban található külön-külön kicsi, ám összességében 
számottevő gazdátlan zöldterületek rendbetételét tűzte ki célul. Elkötelezett helyi lakosok 
vállalhatnák a hozzájuk közel eső kis területek rendberakását és ápolását, amelyhez a 
Szentlőrinc Város eszközök biztosításával, illetve partnerei részéről szakmai 
tanácsadással nyújtana segítséget.A programban a gondnokságba vont közterületi 
zöldfelületek előkészítése, beültetése és folyamatos gondozása valósulna meg az alábbi 
feltételek mentén. 

 A programra a jelentkező által kiválasztott terület adatainak megadásával lehetne 
jelentkezni. 

 Kizárólag a város határain belül elhelyezkedő, önkormányzati tulajdonú 
közterületi zöldfelületeket lehetne a gondnoksági programba bevonni. 

 A területek előkészítését, az ültetési koncepció elkészítését, a beültetéséhez 
szükséges növényeket, és a gondozáshoz szükséges alap eszközcsomagot a 
gondnok vagy gondnokok számára a Szentlőrinc Város ingyenesen biztosítaná. 

 A területek gondozását teljeskörűen a gondnok vagy gondnokok végeznék, a 
Szentlőrinc Város folyamatos szakmai felügyelete és szakmai támogatása mellett. 

 Az érdekelt felek közötti koordinációról a Szentlőrinc Város Zöld Iroda 
gondoskodik. 
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 Az önkormányzat és a gondnok vagy gondnokok (egy gondnok esetén a gondnok, 
több gondnok esetén a gondnokok közül egy kiválasztott képviselő) egy kétoldalú 
megállapodást írnának alá, amelyet évente meghosszabbítanak. A 
megállapodásban a felek rögzítenék a feladatokat, a felelősségi köröket és a 
gondnoksági tevékenység nyomon követésének módját. 

 
Komposztálási program 
 
A programban az önkormányzat évente 15 - 20 db komposztáló eszközt osztana ki a 
városi ingatlantulajdonosok részére. Célunk, hogy a háztartási hulladék mennyiségét 
csökkentsük, illetve a zöldhulladék helyben kerüljön hasznosításra. A komposzt nem más, 
mint a szerves anyagok szabályozott bomlásával előállított értékes talaj-tápanyag. A kerti 
zöld hulladékot, leveleket, fűnyírás utáni nyesedéket stb. a talajban élő 
mikroorganizmusok lebontják és egynemű, barna komposzttá alakítják, amely 
tápanyagban gazdag, a növények trágyázására alkalmas, humuszos földszerű anyag. A 
komposztálás legfontosabb előnye, hogy a hulladékból értéket teremthetünk. Nemcsak a 
zöldhulladék elszállítását spóroljuk így meg, hanem a kerti talajt is jobbá tehetjük az 
elkészült komposztföld szétterítésével. 

 Környezeti zöldfelületi tudatformálást  
 Közösségi tervezés 
 Parkosítási akciók lakóközösségeknek 
 Köztisztasági parkosítási akciók 
 „Fogadj örökbe egy zöldfelületet” 
 Ültess fát a jövőnek program (újszülöttek fái) 

 
 
Elvégzendő feladatok 
 

Fontossági 
sorrend 

Objektum 
megnevezés Objektum elem Tervezett 

költség, eFt 
Rendelkezésre 
álló forrás, eFt 

1. Zöldváros 

Urbach 
tértematikus 
játszótér 
kialakítása 

221.211.900 221.211.900 

2 Játszóterek 
rekonstrukciója Városi játszóterek 10.000.000 

Költségvetésből 
éves 

ütemezésben 

3. Tarcsapuszta 
Közösségiház 

Közösségi kert 
kialakítása 5.000.000 Közfoglalkoztatás 

sajáterő 
4. Kastélypark Park kialakítása 70.000.000 Pályázat 

5 Közösségi 
programok 

Komposztálás 
Parkgondozási 
program 
Érzékenyítési 
programok 

1.000.000 - 
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Műszaki indoklás 
 
Zöld Város 
 
A Zöld Város projekt keretén belül Szentlőrinc legnagyobb terén, az Urbach téren 221 
millió forintból alakı́thatunk ki tematikus játszóteret, melyet mind a gyerekek mind a 
felnőttek használhatnak majd. Kicsik számára kialakı́tott játszóterület, fitnesz játszótér, 
streetball-pálya, illetve teqball-pálya is lesz a megújult téren. Emellett napvitorlák, 
napelemes kandeláberek elhelyezését is tervezik, és az egész tér járdarendszerét 
kialakı́tják. – A központi rész teljesen meg fog újulni, fásı́tások is lesznek, füvesı́tés, és 
kamerarendszert is kiépı́tünk.  
 
A pályázat másik pillére pedig az, hogy a tér melletti Sporttelepen büféépületet fogunk 
kialakı́tani, 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 
Eszterházykastély parkjának tematikus újra gondolása. 
„A régió természeti- és kulturális örökségének idegenforgalmi látványossággá való alakítása 
és jövedelemtermelő képességekkel való ellátása - Tematikus utak és más turisztikai 
attrakciók” cı́mű komponensre az OÖ nkormányzat Verőce Várossal közösen indult Magyar-
Horvát Határon AÍ tnyúló Együttműködési Program HUHR/1901 azonosıt́ószámú pályázati 
felhıv́áson. A pályázat kedvező elbı́rálása esetén az Esterházy-kastély melletti területet 
szeretnénk parkosı́tani (fák, járdák, ösvények, virágok, napelemes kandeláberek és 
pihenési lehetőségek-padok kialakı́tásával), melyhez egy tájépı́tész tervezőt is bevonunk, 
valamint a szentlőrinci és verőcei nemesi származású családok kapcsolatát feltáró 
kutatást is végeztetünk egy szakemberrel, mely kutatást publikáljuk is egy kiadvány 
formájában angol, horvát és magyar nyelven, tematikus út kerül kialakıt́ásra tanösvény 
jelleggel, a kutatási eredmények felhasználásával. A parkon belül szentlőrinci 
viszonylatban több újdonság is kiépı́tésre kerül. Pl.: gyermekek számára telepı́tésre kerül 
egy egyensúlyozó gomba, rovarhotel, taposóösvény stb. 
A pályázat Szentlőrinc Város OÖ nkormányzatára eső része maximum 200.000 EUR, mely 

kb. 60 millió Ft, melynek 85 %-a EU-s támogatás, 10 %-
a kormányzati támogatás és 5 % önerő. A pályázat 
megvalósı́tására rendelkezésre álló időtartam 24 
hónap. 
 
Forrás. Pályázat+önrész bruttó 200.000 EUR+10.000 
EUR. 
 
Volt strand területe 
 

A volt strand területe (32 hrsz 33. hrsz.) évtizedek óta elhanyagolt, amely az illegális 
hulladéklerakók kiemelt célpontja volt sokáig. A rendszeres ellenőrzések, illetve a 
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lakosság tájékoztatók hatására az illegális lerakások száma csökkent, azonban a terület 
továbbra is rendezetlen. Más részről a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. jelezte, hogy 
a települési zöldhulladék elhelyezésére szolgáló jelenlegi kapacitása az évben be fog telni 
ezért a komposztálásra egy új területet kell találni, amelyre a volt strand területe alkalmas 
lenne. Az ingatlan jövőbeli hasznosı́tása még kérdés, azonban a terület rendezése a 
lakossági panaszok alapján is szükséges lenne, másrészről a kinyert faanyag a biobriket 
gyártásban, illetve a szociális tüzelőként lenne akár hasznosı́tható (közfoglalkoztatási 
program). A másik hasznosı́tási lehetőség a tervezet ipari parkhoz való csatlakoztatása 
(naperőmű stb.) azonban ehhez a terület tereprendezése szükséges  
 
Fedezett: Közfoglalkoztatás 
 
Játszóterek 
 
A program célja a játszótereink felmérése, megújı́tása, funkcionalizálása. A nagyobb 
játszóterek melett a lakóövezetek közötti kisebb zöldterületeken szigetjátszóhelyeket 
alakı́tanánk ki. 
 
EÍ rzékenyı́tő programok. 
 
A lakossági tájékoztatások ismeretterjesztő és a közösségi programok segı́tenek a 
lakossági hozzáállás javı́tásához az értékek megőrzéséhez, fejlesztéséhez. A programokat 
a további fejezetekben fejtjük ki. 
 
C) Köztemető 
 
A 2019. 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 
 
A köztemetőt az önkormányzat 2018. január 1. napjával vette át üzemeltetésre. A 
parkgondozási munkák nagyrészét 2019.-ben is Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. 
szakmai irányıt́ásával a közmunkaprogramon keresztül tervezzük megvalósı́tani. A 
közfoglalkoztatásban tervezett ingatlan fejlesztés, a ravatalozó lépcsőjének javı́tása, 
temetői járdák kiegészı́tése, javı́tása új szakasz épı́tése, és 4 db virágosláda kihelyezése.  
 
Kerítés 
A temető kerı́tés épı́tés folytatása a Ny-i oldalon, illetve dı́szkerı́tés épı́tése a bejárati 
oldalon. 
 
Fedezett Közfoglalkoztatás és őnerő 
Tervezett önerő: 2.000.000,- Ft 
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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: 1.000.000,- Ft 
 
Összefoglaló táblázat 
 

Fontos
sági 

sorren
d 

Felújítás pótlás 
beruházás 

megnevezése 

Felújítás és pótlás 
beruházás helyszíne 

Tervezett költség 

Forrás 
megnevezése 

Megvalósít
ás 

időtartama 

Tervez
ett 

időtáv 

(eFt) Kez
dés 

Befej
ezés 

(rövid /  
közép / 
hosszú) 

1. 
Virágosítási és 
fásítási 
program 

Közterületek 3000 Közfoglalkoztat
ás  Folyam

atos 

2 
Zöldfelületek 
értéknövelő 
fenntartása 

Közterületek éves költségvetés 
fügvénye 

Közfoglalkoztat
ás 
Önerő 

 Folyam
atos 

3 
Köztemető 
értéknövelő 
fenntartása 

Temető éves költségvetés 
függvénye 

Közfoglalkoztat
ás 
Önerő 

 Folyam
atos 

4 
Kutyafuttatóért
éknövelő 
fenntartása 

Pécsi utca 300 
Közfoglalkoztat
ás 
Önerő 

 Folyam
atos 

2. 

Urbach tér 
tematikus 
játszótér 
kialakítása 

Urbach tér 220000 Pályázat 202
0 2021 Rövid 

3. 

Utak melletti 
zöldsávok 
kertészeti 
felújítása. 

Pécsi utca (637/3 hrsz, 
637/11 hrsz.) 500 

Közfoglalkoztat
ás 
 

202
0 2021 Rövid 

 
Köztemető 
díszkerítés 

Köztemető 2000 Önerő 202
0 

2021 Rövid 

4. Kastély-park Templom tér 70000 Pályázat/ 
Önerő 

202
0 2023 Közép 

5 
Deák F. utcai 
fasor 
revitalizációja 

Deák F. utca 1000 Önerő 202
2 2022 Közép 

6. 

Keleti 
városrész-ben 
közösségi célú 
zöldfelület 
kialakítása. 

Keleti városrész 1000 Közfoglalkoztat
ás 

202
2 2023 Közép 

7. 
Kossuth L u. 16. 
számú épülete 
előtti 

Kossuth L u. 16. számú 2000 Közfoglalkoztat
ásÖnerő 

202
2 2023 Közép 
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zöldterület 
revitalizációja. 

8. 

Tarcsapuszta 
Közösségiház 
(069/14 hrsz.) 
Közösségi kert 
kialakítása 

069/14 hrsz. 5000 Közfoglalkoztat
ás Önerő 

202
2 2023 Közép 

9. 
Közterület 
örökbefogadási 
program 

 250 Önerő 202
1  folya-

matos 

9. 
Ültess fát a 
jövőnek 
program 

 250 Önerő 202
1  folya-

matos 

 
Ingatlan gazdálkodás 
 
Az ingatlan vagyon alatt az ingatlan-nyilvántartásáról szóló 1997. évi CXLI. tv. 11.§, 12.§, 
13.§.-okban meghatározottakat értjük. 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 107. §-a szerint a tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a 
képviselő-testület rendelkezik. Az Mötv. 41. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület a 
hatásköreit – így a tulajdonosi jogok gyakorlását is átruházhatja. A Vagyonrendelet (a 
továbbiakban: Vagyonrendelet) az Mötv. e rendelkezésével összhangban kimondja, hogy 
a tulajdonosi jogokat a képviselő-testület, annak bizottságai, a polgármester, a jegyző és 
az intézményvezetők gyakorolják. 
Az Önkormányzat vagyonát: a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
nemzeti vagyonnak minősített vagyon, a törzsvagyon a forgalomképtelennek minősített 
vagyon, a közfeladat ellátását szolgáló korlátozottan forgalomképes vagyon, és a 
kataszteri nyilvántartás szerinti forgalomképes üzleti vagyon.Az Önkormányzat közép és 
hosszú távú vagyongazdálkodási terve tartalmazza a vagyon kezelésére, hasznosítására, 
fejlesztésre, gyarapítására vonatkozó célkitűzéseket és feladatokat, ezek végrehajtásának 
eszközeit, módjait, időbeli ütemezését. 
 

Hr
sz 

Meg-
nevezés 

Cím m2 Bruttó 
érték 
(eFt) 

Becsült 
érték 
(eFt) 

Rendeltet
és 

Jelenlegi 
funkció 

Állapot 

339  Arany 
János utcai 
óvoda 

7940 
Szent- 
lőrincARAN
Y JÁNOS  
22 

2275 24478,427 116073,928 nevelési nevelési felújítandó 

368
/2/
A 

Egészség-
ügyi 
központ 

7940 
Szent-
lőrincKOSS
UTH LAJOS  
1 

1038 20827,96 67348 egészségügyi egészségügyi felújítandó 

153
/ 1  

Ifjúság úti 
Általános 
Iskola 

7940 
Szent-
lőrinc 
IFJÚSÁG 
UTCA 5 

1492
4 

659881,37 995735,523 oktatási  oktatási megfelel 
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724
/64
/A 

Iroda 7940 
Szent-
lőrincPÉCSI 
ÚT 10/B 

66 6051,83 5337,33 iroda iroda megfelel 

562
/22  

Irodaház 7940 
Szent-
lőrinc, 
DEÁK 
FERENC 
UTCA 20 

2332 9285 95387 iroda - felújítandó 

069
/14  

Irodaház és 
park, 
gyümölcsös 
(Közösségi 
ház) 

7940 
Szent-
lőrincNincs 
UTCA neve 

8528 22356,878 20530 iroda, 
közösségi 

közösségi megfelel 

723
/1/  

Kodolányi 
Utcai 
Általános 
Iskola és 
Diákotthon 

7940 
Szent-
lőrincKODO
LÁNYI 
UTCA 13 

15813 143827,258 807303,793 oktatási  oktatási, 
szociális, 
kulturális 

felújítandó 

711
/1  

Közüzemi 
Kft. 

7940 
Szent-
lőrinc, 
PÉCSI ÚT  

6700 11119,79 21614,79 iroda iroda megfelel 

562
/24  

Liszt 
Ferenc 
Utcai 
Óvoda 

7940 
Szent-
lőrinc, 
LISZT 
FERENC 
UTCA 2 

4684 16927,928 111118,707 nevelési nevelési megfelel 

596
/1  

Múzeum 7940 
Szent-
lőrinc, 
SZENT 
ISTVÁN 
UTCA 2 

654 960 10238 kulturális kulturális megfelel 

267  Nevelési 
tanácsadó 
és 
kultúrház, 
étterem 

7940 
Szent-
lőrinc, 
TEMPLOM 
TÉR 1 

6785 73060,027 123670,615 kulturális, 
közösségi, 
iroda 

kulturális, 
közösségi, 
iroda 

felújítandó 

259  Polgármes-
teri hivatal 

7940 
Szent-
lőrincTemp
lom TÉR 8 

10765 108218,185 92372 iroda iroda felújítandó 

831
/5    

Siófok-
Balaton-
széplak-
Alsó* 

7940 
Siófok, 
HÁMÁN K. 
UTCA 64 

457 1341,001 29005 szállás szállás-épület felújítandó 

33/    Strand 7940 
Szent-
lőrinc, 
FÜRDŐ 

6913 7157,447 34394 sport, 
közösségi 
szórakoztató 

- felújítandó 

531
/ 9  

Tekepályas
portlétesít
mény 

7940 
Szent-
lőrinc, 
BÁNYÁSZ 
UTCA  

252 680,001 6204 sport, 
közösségi 
szórakoztató 

- felújítandó 

40/ 
14  

Telephely 7940 
Szentlőrinc 

1966 3113,813 3114 szolgáltató - megfelel 

014
9/9  

Telephely 7940 
Szent-
lőrinc,  

5358 2164 2163 szolgáltató - megfelel 
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40/ 
15  

Telephely 7940 
Szent-
lőrinc 

1001 1482,768 1483 szolgáltató - megfelel 

40/ 
16  

Telephely 7940 
Szent-
lőrinc 

1043 1631,045 1631 szolgáltató - megfelel 

40/ 
17  

Telephely 7940 
Szent-
lőrinc 

1113 1779,322 1779 szolgáltató - megfelel 

40/ 
18/  

Telephely 7940 
Szent-
lőrinc 

1824 2965,536 2966 szolgáltató - megfelel 

40/ 
19  

Telephely 7940 
Szent-
lőrinc 

2287 3855,196 3855 szolgáltató - megfelel 

358
/ 2 

Tűzoltó 
szertár 

7940 
Szentlőrinc
SZÉCHENYI  
20 

231 11767 11767 szolgáltató szolgáltató megfelel 

385  Udvar ás 
városháza 
és idősek 
otthona és 
gazdasági  

7940 
Szent-
lőrincMUN
KÁCSY 
MIHÁLY  1 

5416 43395,339 104511,904 szociális szociális felújítandó 

95 
/ 4  

Udvar, 
gazdasági 
épület 

7940 
Szent-
lőrinc 
Munkácsy 
M.  50 

1789 1902,47 1902,47 szállás szállásépület megfelel 

975
/ 1  

Üdülő-
épület, 
udvar* 

7940 Orfű, 
Dollár 27. 

1068
1 

46824,84 46824,84 szállás szállásépület felújítandó 

15 
/ 8 
/A/ 
35 

Üzlet 7940 
Szent-
lőrinc 
MÁRCIUS 
15 TÉR 3/B 

17 1724 1766 iroda iroda megfelel 

HRS
Z: 
069
/14, 

Tarcsa-
puszta 
kultúrház 

- 8528
m2   

22356,878     20530 Irodaház és 
park, 
gyümölcsös 
(Közösségi 
ház) 

kultúrház felújítandó 

 
II. A bérlemények 
 
Bérlakások 
 
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. A kiürı́tési feladatot, illetve a szükséges bérleti szerződések megkötésének 
folyamatát az aljegyző látja el, a bérlakások kezelését (közüzemi szolgáltatókkal 
kapcsolattartás, bérlakások karbantartása) pedig a városüzemeltetési referens végzi. A 
bérleti szerződések a Humán Bizottság döntése alapján határozott időre kerülnek 
bérbeadásra az önkormányzati rendeletben meghatározott bérleti dı́jon. Az igénylési 
adataink alapján a 2018 évi lakásvásárlások ellenére, a városban jelentős igény lenne 
további önkormányzati bérlakásokra. 
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Címe Területe (m2) 
(épület/udvar) 

Jelenlegi 
funkcióija 

Állapota 

Attila u. 30 57 lakóingatlan  megfelelő 
Attila u. 67 49 lakóingatlan jó 
Erzsébet u. 10. 67 lakóingatlan felújításra szorul 
Erzsébet u. 10. 75 lakóingatlan Felújított 
Erzsébet u. 10. 60 lakóingatlan felújított 
Kossuth L. u. 9 48 lakóingatlan felújított 
Madách u. 2/b  1 49 lakóingatlan felújított 
Madách u. 2/b  2 42 lakóingatlan felújított 
Madách u. 2/b  3 30 lakóingatlan felújított 
Madách u. 2/b  4 30 lakóingatlan megfelelő 
Madách u. 2/b  5 37 lakóingatlan jó 
Madách u. 2/b  6 30 lakóingatlan megfelelő 
Madách u. 2/b  7 42 lakóingatlan felújított 
Madách u. 2/b  8 41 lakóingatlan felújított 
Madách u. 2/b  9 41 lakóingatlan megfelelő 
Madách u. 2/b  10 42 lakóingatlan megfelelő 
Madách u. 2/b  11 49 lakóingatlan megfelelő 
Madách u. 2/b  12 42 lakóingatlan jó 
Madách u. 2/b  13 30 lakóingatlan felújított 
Madách u. 2/b  14 30 lakóingatlan jó 
Madách u. 2/b  15 37 lakóingatlan megfelelő 
Madách u. 2/b  16 30 lakóingatlan megfelelő 
Madách u. 2/b  17 42 lakóingatlan felújított 
Madách u. 2/b  18 41 lakóingatlan megfelelő 
Madách u. 2/b  19 41 lakóingatlan megfelelő 
Madách u. 2/b  20 42 lakóingatlan megfelelő 
Megye u. 3 1.a 60 lakóingatlan lakhatatlan 
Megye u. 3 2.a 76 lakóingatlan felújításra szorul 
Megye u. 3 3.a. 28 lakóingatlan felújított 
Megye u. 3. 4.a. 70 lakóingatlan felújításra szorul 
Megye u. 3 5.a 40 lakóingatlan felújításra szorul 
Munkácsy u. 14 1.a  68 lakóingatlan felújított 
Munkácsy u. 14 2.a 66 lakóingatlan felújított 
Munkácsy u. 14 3.a 74 lakóingatlan felújított 
Munkácsy u. 50 25 lakóingatlan felújításra szorul,, 

eladásara javasolt 
Munkácsy u. 9 33 lakóingatlan felújításra szorul, 

eladásra javasolt 
Munkácsy u. 56. 6 db … m2 lakóingatlan lakhatatlan, 

lebontásra kijelölt 
Hunyadi u. 31 61 lakóingatlan jó 
Pécsi u. 16/a 2.e.8.a 65 lakóingatlan jó 
Március 15 tér 4/b 
4.e. 14.a 

48 lakóingatlan jó 

 
Bérleti díjak: 
 
A 2019. évben a lakásokból származó bérleti dı́j bevétel 5.640.529,- Ft, a 2019. évben 
5.491.500,- Ft-al tervezünk. A 2018. évben 8.866.700,- Ft egyenleggel zártunk. 
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A bérlakás program jövőbeni rendszeréhez javasolt lennekidolgozni a lakáshoz jutás új 
rendszerét – lakáspályázat formájában, mely pályázati lehetőség lehet: szociális 
támogatással és szociális támogatás nélkül.  
 
Amennyiben a lakások bérbeadása pályázat útján történne, a lakások bérei piaci 
viszonyokhoz igazodó meghatározása mellett olyan támogatási rendszert kell bevezetni, 
amely törekszik a családok jövedelmi viszonyainak és körülményeinek 
figyelembevételére is.  
 
A lakások rendeletben meghatározott módon meghatározott időre, öt évre lennének 
bérbe adhatók, amennyiben a lakást a bérlő maga újítja fel a szerződés 10 évre köthető. 
 
AzEsély Otthon EFOP-1.2.11-16-2017-00010 pályázat keretében 12 db önkormányzati 
lakás került felújı́tására. A Madách I. u. 2/B – 7 db lakás a Kossuth L. u. 9. – 1 db lakás, a 
Munkácsy M. u. 14. – 3 db lakás felújítására a Kodolányi J. u. 13. – 1 db lakás felújítására 
került sor. A lakásokat a pályázat alapján két évig ingyenesen adta használatba az 
önkormányzat, azonban a két év elteltét követően a pályázati rendszer alapját 
képezhetnének, mivel nem kell biztosítani a bérlő további elhelyezését, másrészről 
magasabb a műszaki tartalmuk, mint a bérlakásállomány jelentős részének. 
 
Amennyiben célul tűzzük ki a jelenlegi bérlakás program megváltoztatását, a jövőben az 
alábbi irányba kellene elmozdulni:  

 Új bérlakások létesítése: - a jelenlegi komfortnélküli, vagy rossz állapotú szociális 
bérlakások kiváltása 

 Egyes lakásoknak a szociális bérlakások köréből történő kivonása  
 Szociálisan rászoruló bérlők támogatása a lakás fenntartásában  
 A lakások leadása esetén járó térítési díj mértékének megfelelőbb meghatározása  
 Szállásépületek létesítése  
 A lakásigénylési várakozó lista megszüntetése 

 
Bérlakások állapota 
 

 
 

33%

18%

28%

13%

8%

Bérlakás állomány állapot szerinti megoszlása

Felújított Jó Megfelelő Felújításra szorúló Lakhatatlan
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Lakhatatlan ingatlanok 
 
A Munkácsy u. 56. számú ingatlan tekintetében az ingatlan gazdaságosan nem újı́tható fel, 
ezért a bontása szükséges, a tulajdonviszonyok földhivatali rendezése megtörtént, a 
földhivatali bejegyzés folyamatban van. A bontás után keletkező épı́tési telek 
forgalomképes vagyonelemként hasznosıt́ható, ezért az ingatlan eladását, javasoljuk, az 
erről készült értékbecslés alapján 4.000.000,-Ft értéket képviselne, amely a bontás 
költségekere nagyrészben fedezetet nyújthat.   
 
Szükséges becsült fedezett:4.000.000,- Ft 
 
A Megye u. 3. szám alatti 1. számú ingatlan lakásbérleti szerződése 2018. áprilisában 
került megszüntetésre. A 60 m2-es lakrész mellett ugyanezen címen található egy kis 
méretű lakrész, felújításra került 2020-ban. 
 
Az ingatlan állapotát a hivatal építéshatósági üzemeltetési munkatársai és szakember 
(építész) is felmérte, és tájékoztatása szerint az alábbi munkálatok elvégzésre lenne 
szükség:A szerkezeti javítást célzó munkálatok feltétlenül szükségesek a biztonságos 
belakhatáshoz, ugyanakkor tárgyi munkálatokkal tervezett beruházás jelentősen 
meghaladja a lakások belső felújítására, lakhatóvá tételére szánt keretet.  
 
MŰSZAKI VÉLEMÉNY 
 
„A javítási munkálatok megkezdése előtt az épület tartószerkezeteinek állagát 
megvizsgáltuk. A terméskő alapra felhúzott, becsléseink szerint kb. 70%-ban vályog falazatú 
épület sürgős szerkezeti javításokat igényel. A homlokzati és belső falazatok egyaránt 
nagyfokú vizesedésnek voltak kitéve az elmúlt évtizedekben, a falak állaga jelentősen 
megromlott. A nyugati homlokzat a födémtől jelentősen eltávolodott, nyugati irányba 
megdőlt, a szigetelés hiányára visszavezethető, további, vizesedésből eredményezhető 
homlokzatmozgás következtében a falazat teljesen elválhat az épület tömegétől, ennek 
bekövetkezése időben nem meghatározható. A belső felújítási munkák a tűzfal 
visszabontása, majd új nyugati falazat építését követően kezdődhetnek meg. A belső 
vályogfalazatokat a terméskő alaptól számított 1m magasságig tégla falazatra kell 
kiváltani, a falazatokat vízszigeteléssel kell megépíteni. A nyílászárók feletti belső áthidalás 
(boltív), valamint a tetőszerkezet stabil.” 
Szükséges becsült fedezette:10.000.000,- Ft, amely alapján a felújı́tás gazdaságossága 
vizsgálandó, másrészről az épületben található másik lakás, bérlő által lakott, amely 
alapján a bérlő elhelyezésre tarthat igényt, az ingatlan értékesı́tése vagy bontása esetén. 
Az ingatlan felújı́tása mellett szól, hogy az önkormányzat nem tudja a bérlő igényeket 
kielégı́teni ezért az ingatlan üzleti célú hasznosı́tása lehetséges. 
 
Tervezett karbantartások 
 
A Szentlőrinci Közös OÖ nkormányzati Hivatal az új illetve újrakötött bérleti 
szerződésekben az ingatlanok kisebb a használathoz köthető belső karbantartási munkáit 
a bérlő kötelezettségeként határozza meg, ezért a karbantartások tekintetében a kiadások 
jelentősen csökkentek, a 2019. évben. Másrészről 2019-2020-ban 15 lakás került generál 
felújı́tásra ı́gy az állomány 33%-nál garanciális javı́tásokkal számolunk, továbbá, a 
Munkácsy 56 számú ingatlan 6 lakása bontásra, a Munkácsy 9 és az 50. számú lakás 
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eladásra a Megye u. 3 1. számú lakás pedig jelenleg lakhatatlan állapotban van, ı́gy 
mindösszesen a 53%-nál nem számolunk jelentős karbantartási költségekkel. Ez alapján 
a lakás állomány karbantartási munkáira, 250.000,-Ft-al számolunk, éves viszonylatban.  
 
Eladásra kijelölt ingatlanok 
 
Eladásra kijelölésre javasoljuk a Munkácsy 9 és az 50. számú lakást. Mindkét ingatlan 
közös jellemzője, hogy szigetszerűen helyezkednek el, rossz felújı́tandó állapotban 
vannak, illetve nem rendelkeznek a lakhatáshoz szükséges közművekkel. A Munkácsy 9 
számú ingatlan forgalmi értékbecslése még nem készült el, az adózási érték alapján 2 
MFtkörűli értékre becsüljük. Munkácsy 50./2 számú ingatlan hivatalos értékbecslés 
szerinti forgalmi értéke: 350.000,- Ft.  
 
A fentiek alapján a becsült bevétel 2.350.000,-Ft   
 
Az önkormányzati bérlakások tekintetében tervezett projektek 
 
Megye utca 3/1. számú lakás felújı́tása 
 
A beruházást megelőzően jelenleg pontos, a munkálatokat tételesen jegyző költségbecslés 
készül. 
 

0. Statikai munkák: 
- A kifelé dőlő tűzfal visszabontása, újra falazása, az épülethez csatolása, 
- 70-100 cm magasságban a vályogfal megerősítése, agyagtéglával 

1. Bontási munkálatok: 
- meglévő aljzatok, csempeburkolatok és vakolatok bontása, 
- meglévő villany- víz- és szennyvízvezetékek bontása, 
- nyílászárok bontása, 
- vasvázas terasz bontása 

2. Építési munkálatok: 
- a felmenő falazatoknak talajnedvesség elleni szigetelés készítése 
- aljzatbetonozás, 
- talajnedvesség elleni szigetelés készítés, 
- talajon fekvő padló hőszigetelése, 
- szigetelés védő betonozás készítése, 
- vakolatok készítése 
- burkolatok /aljzat és csempe/ készítése, 
- víz-villany -és szennyvíz hálózat kiépítése, 
- szerelvényezések szaniterek elhelyezése, 
- nyílászárók elhelyezése, 
- festés, mázolás 

 
Aműszakibejárás alapján, megállapításra került, hogy az épület tűzfala kifelé dől, 
amelynek az oka, hogy sem a tetőnél, sem a falazatnál nincs összekötve az épülettel /az 
eredeti építésnél sem volt/. Az alap kutatóásása és a falazat bontásos vizsgálata alapján, 
megállapítható, hogy az épület kő- zúzalék alappal rendelkezik, vízszigetelése nincs, belső 
épített aljazta nincs, a falak jelentős részben vályog falazatúak. Az évek alatt, az oldalfalak 
átvizesedtek, 70 cm-es magasságig, több helyen kitüremkedik, amit meg kell erősíteni. A 
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fentiek alapján az épület statikai állapotának helyreállítása, és a vízszigetelési problémák 
megoldása nélkül a belső munkák nem kezdhetők el, a hivatal véleményé alapján. Fontos, 
hogy az épület egy lakása jelenleg is bérlő által lakot, illetve az udvarban lévő épületek is 
lakott, vagyis a statikai problémát mindenképpen meg kell oldani. Az „oldal” épületben 
található kisebb lakrész, épületének állaga ennél jobb állapotú statikai problémákat nem 
észleltünk. 
 
Szükséges becsült fedezett:10.000.000,- Ft 
 
Elvégzendő feladatok 
 

Fontossági 
sorrend 

Objektum 
megnevezés Objektum elem 

Tervezett 
nettó 

költség, eFt 

Rendelkezésre 
álló forrás, eFt 

1. Munkácsy u. 
56. 

épület bontás 4000 4000 

2 Megye u. 3. 1. sz-ú lakás felújítás 10000 - 

3. Karbantartási 
munkák karbantartás 250 250 

 
Egyéb bérlemények: 
 
Kulturális és sportcélú létesítmények 
A bérbeadás feltételeit Szentlőrinc Város OÖ nkormányzata Terembérleti Szabályzata 
tartalmazza. Az önkormányzati bérlemények kezelését 2018. november 1-jétől a 
Szentlőrinci Közös OÖ nkormányzati Hivatal látja el, a Művelődési Központ, Könyvtár és 
Konyha részére. 
 
Bérbe adható helyek, helységek:  

 Ifjúság úti sportcsarnok, a sportcsarnokhoz tartozó öltözők, folyosó, lelátó 
 Kodolányi utcai nagy tornaterem, kis tornaterem (balett terem), kéképület 

kisterem, kéképület nagyterem 
 Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha termei (kisterem, rendezvényterem) 
 Konyha 
 Ebédlő 
 Előtér 
 Tarcsapuszta Közösségiház 
 Siófok-Balatonszéplak Hámán Kató u. 67. szám alatti üdülő 
 Orfű, Dollár utca 27. szám alatti található, az Önkormányzat tulajdonában álló 

“Barátság kulcsosház” 
 
Bérleti dı́jak: 
 
A 2018. évben a bérleti dı́j bevétel 1.916.825,- Ft, volt, 2019. évben 2.274.030,- Ft-al 
terveztünk, mindezidáig 2.260.000,- Ft folyt be.  
 
Orfű-Balatonszéplak 
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Siófok, Balatonszéplak-alsó, Hámán Kató u. 67. szám alatti, Szentlőrinc Város 
Önkormányzat tulajdonában álló üdülő-épület meglévő tetőzetének bontása, tetőzet 
felújítása vált szükségessé. Az apartmanokat főképp családok veszik igénybe, amely 
tényezőnek köszönhetően az üdülő személyek életkor szerinti megoszlása széles skálán 
mozog. A négy apartmannal rendelkező épület funkciójának megfelelően elsősorban 
szállásadó jelleggel bír, emellett egyéb kiszolgáló épület, a szabadidő-eltöltés funkcióját 
helyben támogató infrastruktúra az ingatlan területén található ping-pong asztal, 
valamint meglévő épületeken belül elhelyezett TV készülékek mellett nem található. A kb. 
50 éves épület történetében fennállása óta épületszerkezeti felújítást, korszerűsítést 
érintő beruházás nem történt. Az épület tetőzetét korosodott hullámpala táblák fedik, a 
tetőzet hő- és vízszigetelése máig megoldatlan. A meglévő kémények évek óta nincsenek 
használatban, az épület szezonális kihasználtsága korábban nem fordította a figyelmet az 
egykori fűtési rendszer maradványainak felszámolására. Meglévő kémények az épület 
csapadékvíz-ellenállóságát tovább rontják, visszabontásuk szükséges, amit 
mindenképpen a tetőfedés átalakítása kell kövessen. A jelenleg kialakult tetőzet 
hiányosságai és hibái miatt az elmúlt években többször volt tapasztalható beázás, 
amelynek kapcsán 2018-2019. évben szerzett tapasztalatok alapján több látogatói 
visszajelzés érkezett. 2018. év nyaralási szezonjában többször vált szükségessé a beázás 
lenyomatainak kijavítása az épület 1-1 pontján, A beázások nem csupán a falazat állagát 
rontják, hanem kihatással vannak az épület - egyébként elöregedő vezetékelésből álló - 
belső villamoshálózatának működésére, minőségére is. 2019-ben a villamos vezetékelés 
részben-ideiglenesen és a beázásoknál a tető javítása és a festés helyreállítása megtörtént. 
Az épület megóvásának fontos tényezője a jelenlegi szállásadó funkció rendeltetésszerű 
ellátásának biztosítása. Az épület megóvása alkalmat ad a meglévő közmű-infrastruktúra 
korszerűsítésére, amely az épület jövőbeni kihasználtságát a nyári üdülési szezonon túl 
képes támogatni. Önkormányzatunk rövidtávú érdeke, hogy az épület a szállásadó 
funkcióját megtartani képes legyen, valamint az üdülő személyek - látogatók lakóhely 
szerinti megoszlását figyelemmel kísérve különösen a szentlőrinci lakosság – érdeke, 
fizető vendégként joga az, hogy szabadidejüket az Önkormányzat épületében, a felújítás 
lehetőségeit figyelembe véve biztonságban, nyugodt körülmények között töltsék el. A 
felújítások összegszerűsége a tetőzet felújításával kb. 4.000.000 Ft,- azaz négymillió 
forint.  
A 2020. évi általános felújítási (villamos szerelési munkák) keretben legalább 2.000.000 
Ft.-ot azaz kétmillió forintot szükséges biztosítani. 
 
Orfű, Dollár utca 27. szám alatti található, az Önkormányzat tulajdonában álló “Barátság 
kulcsosház” 7 db. különálló épületet foglal magába, 4 db. 14 férőhelyes, valamint 1 db. 10 
férőhelyes szállásadó épületet, a nemek szerint elkülönített vizesblokokknak, 
mellékhelyiségeknek helyet adó épületet, valamint egy kisebb teakonyhát. Az ingatlanon 
kiterjedt zöldterület, annak részeként focipálya, valamint különálló nyitott-fedett 
szabadtéri építmény található.  
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A tábort elsősorban kisebb, fiatalokból álló, kb. 10 fős társaságok, valamint nagyobb, 40-
60 főből álló diákcsoportok veszik igénybe. A 2018. évben beérkezett látogatói 
visszajelzések kapcsán a távozó vendégek elégedettek voltak a kulcsosház adottságaival. 
2019. évben kisebb felújítási munkálatok úgy mint a meglévő ereszcsatornázás részbeni 
cseréje, valamint 10 fős faházunkban az épület homlokzatának kisebb javítása. 14 fős 
faházainknál a lépcsők deszkázatának felújítása. 
A teakonyha északi homlokzatára egy kisebb, könnyűszerkezetes előtető létesítése, a 
helyiségben egy tárolásra alkalmas szekrénysor beszerzése indokolt. 
A 2020. évi tervezett felújításokra a tárgyévi költségvetésben kb. 800.000,-Ft azaz 
nyolcszázezer forint biztosítandó.  
 
A közép-hosszútávú terveskékben szükséges lenne a két üdülőingatlan üzemeltetésének 
és az épületek teljes felújításának bővítésének kérdését megvizsgálni. 
 
A Barátság kulcsosház fejlesztésére 2015-ben készült tervek alapján, az alábbi 
létesítmények épülnének meg: 
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1. Recepció, 2 fős akadálymentes egység, nevelői szállás 2 x 3 fő (1. jelű épület) 
3. Ifjúsági szállás 2 x 4 + 3 = 11 fő (2/1 - 2/5. jelű épület) 
4. Gondnoki lakás, alternatív nevelői szállás 2 x 2 fő (3. jelű épület) 
5. Tálalókonyha, étkező (4/1 - 4/3. jelű épület) 
6. Klub terem akadálymentes WC helyiséggel (5. jelű épület) 
7. Támfalba épített tároló (ételmaradék, hulladék) (6. jelű építmény) 
8. Támfal elé épített kerékpártároló 40 db (7. jelű építmény) 
9. Támfalba épített tároló (kerti és karbantartó eszközök, sportszerek) (8. jelű 

építmény) 
10. Rendezvény terület tűzrakó hellyel 
11. Meglévő felújított füves pálya 22 x 44 m 
12. Homokos röplabda pálya 9 x 19 m 
13. Játszótér (6 - 10 éves korosztály) 
14. Tartalék játszótér 

 
Fedezett Pályázat,  
Tervezett önerő: 200.000.000,-Ft 
 
Megfontolandó, hogy a tervek részleges megvalósı́tásával (tereprendezés) 
könnyűszerkezetes készházak megvásárlásával és 500 m3 alatti egyedi szennyvıźkezelő 
rendszer létesı́tésével 5 éves fejlesztési ütemezéssel valósuljon meg a beruházás, amely a 
számı́tásaink alapján, jelentősen kisebb forrás igénnyel bı́rna. 
 
Tarcsapuszta Kultúrház rekonstrukciója 
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A Tarcsapuszta „Kiskastély” épületének fejlesztése keretében az alábbi munkák elvégzése 
szükséges: 
 

1. Energetikai korszerűsı́tés 
a. Nyı́lászárók javı́tása, cseréje 
b. Fűtési rendszer korszerűsı́tése 
c. Az épület jellegének megfelelő szigetelés rendszer 
d. Villamoshálózat korszerűsı́tése 

2. Vı́zszigetelés 
3. Tetőjavı́tás 
4. Homlokzat festése, helyreállı́tása 
5. Belső felújı́tás 

a. Padlóburkolási munkák 
b. Vizesblokkok felújı́tása 
c. Festés 

 
Fedezett Pályázat, önrész 
Tervezett önerő: 25.000.000,-Ft 
 

Fontossági 
sorrend 

Objektum 
megnevezés Objektum elem 

Tervezett 
költség, 

eFt 

Rendelkezésre 
álló forrás, eFt 

1. Balaton-
széplak üdülő 

épületek általános 
felújítása 2000 2000 

2 Balaton-
széplak üdülő 

épületek tetőzetének 
korszerűsítése 4000 - 

3. 

Balaton-
széplak üdülő 
karbantartási 
munkák 

karbantartás 250 250 

4. Barátság 
kulcsosház 

épületek általános 
felújítása 800 800 

5. Barátság 
kulcsosház Fejlesztése 200 000 - 

6. Barátság 
kulcsosház karbantartás 250 250 

7. 
Tarcsapuszta 
Kultúrház 
rekonstrukciója 

épület rekonstrukció 25 000 - 

 
 
III. Pályázati forrásból megvalósuló ingatlan fejlesztések 
 
Iparterület fejlesztése Szentlőrincen 
 
Szerződött támogatás összege: 250.000.000 Ft Támogatás mértéke: 100%A projekt 
tervezett befejezési dátuma: 2020.02.28. A projekt azonosı́tó száma: TOP-1.1.1-16-BA1-
2017-00007 
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Az önkormányzat célul tűzte ki a településen áthaladó 6-os számú főúttól északra 
található iparterület fejlesztését. A teljes iparterület területe 6,2537 hektár. Jelenleg 5 
vállalkozás működik a területen, kihasználtsága 47% körüli. A tervezett beruházás két - 
egymáshoz szorosan összekapcsolódó - elemre bontható:  

 az iparterület észak-nyugati részén található, jelenleg hasznosı́tatlan ingatlanokon 
két bérbeadható üzemcsarnok épül, a hozzátartozó parkolókkal együtt 

 kialakı́tásra kerül az ingatlanok megközelı́téséhez szükséges belső út, kiépı́tésre 
kerülnek a szükséges alapinfrastruktúrák 

Az alábbi közvetlen célok kerültek fogalmazásra a projekttel kapcsolatban: 
 a KKV szektor számára vonzó infrastrukturális feltételek kialakıt́ása, 
 kis környezeti terheléssel járó termelő ipari tevékenységek, a szolgáltató szektor 

és az agráripar üzleti környezetének erősıt́ése, 
 befektetés ösztönző tevékenység. 

Az iparterület infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése közvetve az alábbi célokat 
szolgálja: 

 a termelő szektorban dolgozni akaró lakosok számára helyben elérhető 
munkalehetőség ösztönzése, 

 a betelepülő vállalkozások további beruházásokat indukálnak – a termelő 
kapacitások kiépı́tése érdekében. 

 
Fedezett Pályázat 
Tervezett költség: 250.000.000,- Ft 
 
Szentlőrinci Liszt Ferenc úti óvoda felújítása, bővítése 
 
Pályázati kiı́rás megnevezése:TOP-1.4.1-16-BA1 - A foglalkoztatás és az életminőség 
javı́tása családbarát, munkába állást segıt́ő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 
Megı́télt összeg: 265 327 376 .- HUF Támogatás aránya: 100 % 
 
Támogatási döntés dátuma: 2017.12.13 
 
A projekt fő célként határozza meg a Szentlőrinci Kistérségi Többcélú OÖ nkormányzati 
Társulás által fenntartott Szentlőrinci Kistérségi OÍ voda és Bölcsőde szentlőrinci 
intézményében megteremtendő gyermekjóléti alapellátáshoz (bölcsőde), valamint az 
óvodai ellátáshoz való hozzáférés javı́tását és a szolgáltatás szı́nvonalának emelését. Ezzel 
segı́tve a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérését; ezáltal a 
foglalkoztatás és a családok életminőségének javı́tását; növelve a 25-40 éves női 
népességen beül a foglalkoztatásban lévő nők arányát. 
A fejlesztés során a következő önállóan támogatható tevékenységek valósulnak meg: az 
intézmény székhelyének kapacitásbővı́tése, az épület bővıt́ése, átalakıt́ása és felújı́tása, az 
udvar, játszó udvar felújı́tása. Az épületben kialakı́tásra kerülnek szocializációt, 
mozgásfejlesztést, fejlesztést segı́tő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget 
biztosı́tó terek, valamint orvosi szoba is. Eszközbeszerzés révén bútorok és egyéb 
berendezési tárgyak, eszközök kerülnek beszerzésre. 
OÖ nállóan nem támogatható, kötelezően megvalósı́tandó tevékenységek közül az 
akadálymentesı́tés, az energiahatékonysági fejlesztések, illetve a nyilvánosság biztosı́tása 
releváns. 
OÖ nállóan nem támogatható, választható tevékenységek közül a melegı́tő konyha 
fejlesztése, gyermek pancsoló, vı́zpermetező kialakı́tása, parkolóférőhely fejlesztése és a 
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bölcsőde tekintetében annak alapfeladatain túli szolgáltatás biztosıt́ása valósul meg a 
projekt során. 
A fejlesztés során kapacitásbővı́tés valósul meg a bölcsődei szolgáltatás tekintetében, ı́gy 
a jelenlegi 10 db férőhely 18 db férőhellyel bővül, tehát összesen 28 db férőhely áll majd 
rendelkezésre a Szentlőrincen élő, kisgyermekes családok számára. 
Az óvoda tekintetében intézményen belüli racionalizálás, tagintézmények közötti 
átcsoportosı́tásból adódik az új óvodai csoportszoba létesı́tése, mely nem eredményez 

összeségében férőhely növekedést. 
 
Fedezett Pályázat, önerő, 
Tervezett önerő: Jelenleg a közbeszerzési eljárás folyik, így az 
nem tervezhető  
Tervezett költség: 265.327.375,- Ft 
 

TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00004 Szentlőrinci Szociális Szolgáltató Központ 
alapszolgáltatásainak fejlesztése 
Szerződött támogatás összege: 71.139.186 Ft 
 
A beruházás célja az intézmény működési területén élő, szociális helyzetük, egészségügyi, 
mentálhigiénés állapotuk miatt rászorult emberek megfelelő színvonalú ellátása, a 
családok kiegyensúlyozottabb életvitele, a konfliktusos élethelyzetek feloldása, a 
hátrányok mérséklése, a gyermek testi, lelki egészségének családban történő nevelésének 
elősegítése érdekében A Szentlőrinci Szociális Szolgáltató Központ épülete teljes körű 
átalakításon esik át.  
 
A konkrét cél az épület átalakıt́ásával olyan infrastruktúrát kialakıt́ani, mely az idősek 
nappali ellátása szolgáltatás üzemeltetésére minden szempontból 
alkalmas és egyúttal ésszerűen és optimalizáltan működtethető: az 
épület funkcionális kialakıt́ásának ésszerűsı́tése, racionális 
térkihasználás (pl. étkező az épület legsötétebb helyiségében van); a 
célcsoport igényeinek megfelelő akadálymentesı́tés (pl. közlekedés, 
stb.); az üzemeltetési szempontú korszerűsı́tés (elektromos és 
gépészeti rendszerek, hőszigetelések, nedvesség elleni szigetelések). 
 
Fedezett Pályázat, önerő, 
 
Tervezett önerő: nincs információ, a kivitelezői közbeszerzés és az építés 2020-ban 
valósul meg. 
Tervezett költség: 71.139.186,- Ft 100 % 
 
Kodolányi utcai általános iskola Szentlőrinc, Kodolányi utca 13. 
 
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00022 Energiahatékonyság növelése Szentlőrinc önkormányzati 
tulajdonú épületeiben 
A szerződött támogatás összege: 151.149.996 Ft 
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31. 
 
A Szociális Szolgáltató Központ, Munkácsy Mihály utcai és a könyvtárnak, valamint család- 
és gyermekjóléti szolgálatnak otthont adó Kodolányi János utcai épületek homlokzata 
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külső homlokzati hőszigetelést, a tető vízszigetelést kap, a lapostetőre is plusz 
hőszigetelés kerül, megújul a fűtési rendszer, kicseréljük a nyílászárókat. A célunk, hogy 
az épület adjon majd otthont a tervezet Kulturális és Társadalmi Központnak 
 
A Kodolányi utcai épület fejlesztésére beadott pályázatunk van, amelynek támogatottsága 
esetén az épület energetikai felújı́tása, mellett a könyvtári intézményrendszer tanulást 
segı́tő infrastruktúrális fejlesztései során audiovizuális termeket, a közösségi művelődési 
intézmény-és szervezetrendszer tanulást segı́tő infrastrukturális fejlesztései során a 
balett terem és táncterem felújı́tása történhetne meg, amely lehetővé tenné a Művelődési 
Központ áttelepı́tését a Kodolányi utcai épületbe. 
 
Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálat bővítése 
A 2019. évben biztosıt́ani kell a Szociális Szolgáltató Központ Családsegı́tő Szolgálat 
részére két helységet az OÍ vodai és iskolai szociális segı́tő tevékenység támogatása 
feladatok ellátására, valamint szükséges lenne egy helyiség kialakı́tása ügyfélfogadói 
használatra. 
 
Szükséges becsült fedezett: 2.000.000,-Ft 
 
Egyéb tervezet ingatlan fejlesztések 
 
Irattár kialakı́tása 
 
A Baranya Megyei Kormányhivatal megállapı́tása szerint a Szentlőrinci közös 
OÖ nkormányzati Hivatal irattári helyiségei nem felelnek meg a jogszabályi előıŕásoknak 
ezért az irattár kialakı́tása szükséges. a felmérés még nem történt meg ezért A kialakı́tásra 
2.000.000,-Ft tartalék képzése szükséges. 
 
Szükséges becsült fedezett: 2.000.000,-Ft 
 
Szentlőrinci Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és 
Kollégiumban iskola orvosi rendelőt kell kialakítanunk. A 2015. évi CXXIII. törvény az 
egészségügyi alapellátásról 5. § (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás 
körében gondoskodik e) az iskola-egészségügyi ellátásról. A nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet 162 § (4) bekezdése alapján a gyógypedagógiai, konduktív 
pedagógiai óvodában és iskolában orvosi szobát minden esetben helyben kell kialakítani. 
Az iskola orvosi rendelőt az iskola-egészségügyi ellátásról 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 
1. számú mellékletében meghatározott eszközök és követelmények szerint kell 
felszerelni. 
 
Szükséges becsült fedezett: 500.000,-Ft 
 
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program Szentlőrinci tanuszoda 
Fedezett Pályázat 
Tervezett önerő: 3.000.000. Ft 
Tervezett költség: kormányközi 
Templom tér 1-3, 5, 8. épületek felújítása a Templom tér komplex fejlesztési 
programjának részeként valósítandó meg. A cél hogy a város emblematikus épületeinek 
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megőrzése állapotának méltó fenntartása. Az épületek vízszigetelést és a közterületek 
fejlesztését a korábbi részek tartalmazzák.Az épületek teljeskörű felújítása, figyelemmel 
a műemléki környezetre, illetve a kastély épület országos védettségére csak a 
műemlékfelügyelet engedélyével lehetséges, amely a komplex fejlesztést jelentősen 
drágítja, amely alapján célirányú pályázat forrás nélkül az önerőből nem valósítható meg, 
ezért az alábbiak csak a legszükségesebb a használat és az állagmegóvás szempontjából 
kiemelt feladatokat tartalmazza.   
Templom tér 1-3, 5.  
Az épület jelenleg vegyes funkcióval működik, a Közös Önkormányzati Hivatalnak, és a 
Művelődési Központnak ad helyet. A Kodolányi épülettömb felújításával a Művelődési 
Központ a kiköltözését teszi lehetővé amely a Hivatali funkciók racionalizálását teszi 
lehetővé.. 
 
A szükséges fejlesztések: 

1. Nyílászárók cseréje, felújítása 
2. A nyugati homlokzat helyreállítása 
3. Belső falazat festése, helyreállítása 
4. Beléptető rendszer kialakítása 

Szükséges becsült fedezett: 5.000.000,-Ft 
Templom tér 8. 
A szükséges fejlesztések: 

1. Nyílászárók cseréje, felújítása (mázolása) 
2. A homlokzat festése 
3. Belső falazat festése, helyreállítása 
4. Belső burkolatok javítása, (parketta csiszolása, pótlása, hidegburkolatok cseréje) 
5. Beléptető rendszer kialakítása 

 
Szükséges becsült fedezett: 20.000.000,-Ft 
 
Arany J. utcai óvoda épület rekonstrukciója 
 
A tervezet beruházás tárgya a Szentlőrinc Város Önkormányzata a Szentlőrinci Óvoda és 
Bölcsőde, Arany János utcai óvoda (7940 Szentlőrinc, Arany János utca 22.) 
épületrészleges bontásához szükséges bontási engedélyezési tervdokumentáció 
elkészítésére, illetve megmaradó épület új épületrésszel történő bővítése A meglévő 
épületegyüttes jelenleg óvodaként működik. 
Az épületegyüttes jelenleg több egymáshoz zártsorúan kapcsolódó épületrészből áll. Ezek 
különböző időszakokban épült épületrészek, melyből a két legrégebbi épületrész kerül 
elbontásra, mivel annak használata már nem biztonságos, illetve annak állaga, 
fényviszonyai, méretei nem felelnek meg a jelenleg hatályos előírásoknak.A megmaradó 
épület bővítésére szükség van, mivel az elbontásra kerülő épületrészekben lévő 
funkcióknak (dolgozói öltöző, mosdó-wc) helyet kell biztosítani, illetve az óvodákra 
vonatkozó MSZE 24203-1 ágazati szabványban előírt szükséges helyiségeket, illetve az 
akadálymentes használatot csak így lehet biztosítani. A telken jelenleg az óvodaépületen 
kívül egy kerti tárolóépület, és egy nyitott-fedett kerékpártároló kap helyet. 
A bővítés az elbontott Arany János utcai épület helyére a megmaradó épülettelzártsorúan, 
az épület formáját és magasságát követve kerülne kialakításra. 
A földszinten a meglévő épületrészben a tornaszoba kerülne átalakításra. Ide kerülne 
beépítésre a két emeleti szintet akadálymentesen összekötő felvonó, egy külső bejáratú, 
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az udvarról megközelíthető gyermek mosdó-wc helyiség, egy orvosi szoba és elkülönítő 
helyiség, egy szülői fogadó - egyéni fejlesztőszoba – logopédia helyiség, valamint az új 
épületrész megközelítését szolgáló közlekedő. 
Az új épületrészbe kerülne áthelyezésre a tornaszoba-multifunkciós nagyterem, illetve 
hozzá tartozó szertár. 
Az emeleti szinten szintén a meglévő épület észak-keleti szárnyában lévő csoportszoba és 
a hozzá tartozó (rossz állapotú) gyermek-mosdó, és öltöző kerülne átalakításra. Ide 
érkezne fel a felvonó, illetve, dolgozói öltöző, dolgozói zuhanyzó-mosdó-wc, teakonyha, 
nevelői mosdó-wc és szertár, valamint közlekedő kapna helyet. 
Az új épületrész emeleti szintjén egy óvodai csoportszoba a hozzá tartozó gyermek 
mosdó-wc-vel, illetve öltöző-átadóval kerülne kialakításra. 
A tetőtéri szinten a két helyiség megmarad az eredeti funkciójában, azzal a különbséggel, 
hogy a logopédia, szülői fogadó, és egyéni fejlesztő funkció lekerült a földszintre, így a 
helyiség nevelőtestületi szobaként és könyvtárként funkcionál tovább. 
Az épület fűtését az elmúlt években korszerűsítették,talajszondás hőszivattyús fűtési 
rendszer lett kialakítva 
A meglévő épület felújításra kerül: 

- a külső homlokzata 15 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelést kap, mivel a 
jelenlegi B 30-as téglából falazott szerkezet korszerűsítése szükséges 
energetikai szempontból, illetve a padlástéri födém is hőszigetelve lesz( 
jelenleg ez sem megoldott). Ezáltal az épület üzemeltetése jóval kevesebb 
költséget fog jelenteni. 

- a meglévő épület héjalása síkpala (azbeszt tartalmú) fedéssel történt, ennek 
cseréje is szükséges, az új héjalás Eternit síkpalával tervezett. 

 
A szükséges fedezet: 100.000.000,-Ft 
 
Egészségház fejlesztése  
 
A Kossuth Lajos utca 1. szám alatt működő az alapfokú egészségügyi ellátásnak otthont 
adó épület vegyes tulajdonban áll az önkormányzat és az alapellátást biztosító orvosok 
között. A tulajdoni viszonyok miatt a pályázati forrásból jelenlegi ismereteink alapján nem 
fejleszthető. Figyelemmel az önkormányzati vagyongazdálkodás racionalizálásának 
szükségességére, átgondolandó az épület más célú hasznosítása, figyelemmel az 
Eszterházy Egyezségközpont épülete adta lehetőségekre. Az épület nem, illetve csak nagy 
költséggel akadálymentesíthető így hosszútávon a pályázati forrás nélkül nem 
fenntartható a egészségügyiszolgáltatás az épületben, a jelenlegi formájában. Az épület 
hasznosítása pl. irodaházként, (akár gazdasági, civil vagy nemzetiségi szervezetek 
önkormányzatok elhelyezésére) elképzelhető. Természetesen ez ügyben fontos az 
érintett orvosok véleményének és érdekeinek figyelembevétele is. A 2019. évben az 
önkormányzat forrás biztosításával a nyugati homlokzat szigetelése és új nyílászárók 
kerültek beépítésre a várótermekbe. A 2020. évben a folyósók és a mellékhelységek 
tisztasági festése és a bejárati ajtó és a lépcsőház ablakkeretek és a bejárat feletti 
palalemezek mázolását tervezzük. Középtávon az önkormányzati ingatlanrészek 
nyílászáróinak cseréje szükséges, illetve hosszútávon a tető felújításával is számolni kell, 
amire a közösköltségben tartalékot kell képezni. 
 
A szükséges fedezet: 2.000.000,-Ft 
Sportcsarnok fejlesztése /pályázat 
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A fejlesztéssel érintett terület, 7940 Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. szám alatti 
önkormányzati tulajdonban és vagyonkezelésben álló városisportcsarnok megnevezésű 
ingatlan. 
 
A fejlesztés célja a leromlott állapotba került, kézilabdázásra alkalmas sportcsarnokok 
fejlesztése. és ez által a kézilabda utánpótlás-nevelés infrastrukturális feltételeinek 
javítása, a sportág tömegesítésének elősegítése, amely elsősorban a küzdőtér és a csarnok 
szellőőztető berendezésinek kiépítését célozná. 
A fejlesztés várható összköltségvetése 30.000.000,-MFt lenne ami 30 % önerőt 
tartalmazz. 
 
Tekepálya sportlétesítmény 
 
A Szentlőrinc belterület Bányász utca 531/ 9 hrsz. alatt lévő ingatlan alapterületi adottságai 
helységkiosztása belmagassága alapaján korlátozott az eredeti funkciótól eltérő felhasználási 
módja.  Az ingatlant javasoljuk, vagy raktárként, irattárként hasznosítani vagy értékesíteni. Az 
irattárkénzi hasznosítása esetén a 2.000.000,-Ft tervezet költség az ingatlanra átcsoportosítható. 
Másrészről az ingatlan eladása is megfontolandó.  
 
A szükséges fedezet: 2.000.000,-Ft 
 
Család és Gyermekjóléti Szolgálat / Központ iroda helyiségeinek kialakítása/ 
 
A Család és Gyermekjóléti Szolgálat részre négy iroda helyiség és egy tanácsterem 
kialakítására lenne szükség. A Kodolányi J. utca 13. szám alatti épület komplex fejlesztése 
célja a Kulturális és Társadalmi Központ kialakítása az épületben. A fenti cél érdekében a 
jelenlegi épület több civilszervezetnek, kezdeményezésnek ás a városi és járási család és 
gyermekjóléti intézményeknek ad otthont. A felújítás ehetőséget ad arra, hogy az épület 
használatát célját racionalizáljuk, amely alapján célszerű átgondolni az intézmények 
elhelyezését. A Család és Gyermekjóléti Szolgálat a jelenlegi könyvtár helyén szeretné 
megvalósulna az irodai helységek kialakítása, viszont a könyvtárnak ebben az esetben 
költöznie kellene. Fontos, hogy a könyvtár nem helyezhető el csak akadálymentesített 
épületben vagy épületrészben, így az emeleten nem helyezhető el, akárcsak a Család és 
Gyermekjóléti Szolgálat. A fentiek alapján a két intézmény közül az egyiket az un. 
„Kéképületben” lehet elhelyezni, vagy a járási ellátást biztosító intézményt kell 
amennyiben lehetséges áthelyezni. A „Kéképületet jelenleg a városi civilszervezetek 
használják tehát amennyiben kiköltöztetésre kerülnek célszerű az elhelyezésüket 
megfontolni.  
 
A szükséges fedezet: 2.000.000,-Ft 
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Ütemezése 
 

Fontoss
ági 

sorrend 

Felújítás és 
pótlás, 

beruházás 
megnevezése 

Felújítás és pótlásberuházás 
helyszíne 

Tervez
ett 

költség Forrás 
megnevez

ése 

Megvalósítás 
időtartama 

Tervez
ett 

időtáv 

(eFt) Kezd
és 

Befejez
és 

(rövid /  
közép / 
hosszú) 

1. 
Munkácsy u. 56. 
számú ingatlan 
bontása 

Munkácsy u. 56. 4000 Költség-
vetés  Rövid 

2 

Szentlőrinci Liszt 
Ferenc úti óvoda 
felújítása, 
bővítése 

Liszt F. u. 2. 218000 Pályázat 
/önerő  Rövid 

3. 
Iparterület 
fejlesztése 
Szentlőrincen 

Északi iparterület 250000 Pályázat 
/önerő  Rövid 

4. 

Balatonszéplak-
alsó üdülő 
általános 
felújítása 

Balatonszéplak-alsó, Hámán 
Kató u. 67. 
 

2000 Költség-
vetés 2020 2021 Rövid 

5. 

Barátság 
kulcsosház 
általános 
felújítás 

Orfű, Dollár utca 27. 800 Költség-
vetés 2020 2020 Rövid 

6. 

Kulturális és 
Társadalmi 
Központ 
kialakítása 

Kodolányi utca 13. 155000 Pályázat 
/önerő 2020 2021 Rövid 

7. 

Szentlőrinci 
Szociális 
Szolgáltató 
Központ 
alapszolgáltatása
inak fejlesztése 

Munkácsy utca 1-3 711000 Pályázat 
/önerő 2020 2021 Rövid 

8. 

Szentlőrinci 
EGYM iskola 
orvosi rendelő 
kialakítása 

Kodolányi u. 13. 2000 Költség-
vetés 2020 2020 Rövid 

9. Irattár 
kialakítása 

Bányász utca tekepálya 
Templom tér 1-3, 5. 2000 Költség-

vetés 2020 2020 Rövid 

10. Egészségház 
fejlesztése Kossuth u. 1. 2000 Költségvet

és 2020 2021 Rövid 

11. 

Templom tér 
komplex 
rekonstrukciója 
épület 
fejlesztése 

Templom tér 1-3, 5, 8 25000 Pályázat 
/önerő 2020 2025 Közép 

11. Megye u. 3. 
felújítása Megye u. 3. 10000 Költség-

vetés 2021 2022 Közép 
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12. 

Balatonszéplak-
alsó üdülő 
épület 
tetőszerkezet 
cseréje 

Balatonszéplak-alsó, Hámán 
Kató u. 67. 
 

4000 Költség-
vetés 2022 2022 Közép 

13. 
Sportcsarnok 
fejlesztése 
/pályázat 

Ifjúság útja 5. 30000 Pályázat 
/önerő 2021 2023 Közép 

7. 
Arany J. utcai 
óvoda épület 
rekonstrukciója 

Arany J. utca 22. 100000 Pályázat 2021 2025 Közép 

8. Barátságkulcsos
ház fejlesztése  200000 Pályázat 2021 2025 Hosszú 

9. 
Tarcsapuszta 
Kultúrház 
rekonstrukciója 

Tarcsapuszta  25000 Pályázat 
/önerő 2021 2025 Hosszú 

10. 

Nemzeti 
Köznevelési 
Infrastruktúra 
Fejlesztési 
Program 
Szentlőrinci 
tanuszoda 

Ifjúság útja 3000 Kormány 
közi/önerő 2020 2025 Hosszú 

11. 

Templom tér 8. 
komplex 
rekonstrukciója 
épület 
energetikai 
fejlesztése 

Templom tér 8. 300000 Pályázat 2025 - Hosszú 

 
IV. 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. 
 
Az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlant hirdeti meg értékesı́tésre: 
 
1036/51 
1036/56 
1036/57 
1036/58 
1036/60 
1036/61 
94/3 Munkácsi u. 56. 
…/… Munkácsi u. 9. 
…./…. Munkácsy 50. 
……./…. Tekepálya (amennyiben az irattár máshol valósul meg. 
 
A fenti ingatlanok épı́tési telekként eladási szándékkal kerültek kialakıt́ásra, azonban a 
94/3, (részben a szennyvı́z nincs bekötve, az utcában van) 1036/51 telek kivételével a 
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közművesı́tés nem történt meg, ezért az érték és a forgalmazhatóság javı́tása érdekében a 
vı́z-szennyvı́z tekintetében a közművesı́tésétjavasoltelvégezni, amit az eszközhasználati 
dı́j fedezhet. A várható bevétel 32.000.000,-Ft, amit a piac és az értékbecslések 
módosı́thatnak. 
 
V. Területfejlesztés 
 
Szentlőrinc településszerkezeti tervének felülvizsgálata a 2000-ben készült és 
a164/2000.(XI.30.) KT határozattal elfogadott, azóta többször módosított 
településszerkezetitervet veszi alapul. Az új településszerkezeti terv a tervezett 
fejlesztéseket a 2015-benkészült településfejlesztési koncepcióban rögzített fejlesztési 
irányok figyelembevételéveltartalmazza, amely alapján határoztuk meg a koncepció 
területfejlesztésre vonatkozó fejezetét. 
 
TELEPÜLÉSKÖZPONT TERÜLET 
 
Becsült költségek 
 

Fontossági 
sorrend 

Objektum 
megnevezés Objektum elem 

Tervezett 
költség, 

eFt 

Rendelkezésre 
álló forrás, eFt 

1. 
Törökföld utca 
és az Attila utca 
közti tömb 

Építési telkek 
kialakítása (36 db) 50000 - 

2. 

Munkácsy utca 
északi 
iparterület 
kialakítása 

Iparterület 
kialakítása 260.000. 

 
250.000 

 

3. 

vasúttól délre 
5805 sz. út két 
oldalán fekvő 
telephelyek 

Iparterület 
kialakítása - - 

4 

A 6-os út északi 
oldalán, a 
benzinkútnállévő 
csomópont 
feltárása 

Iparterület 
kialakítása - - 

5 

Munkácsy utca – 
Pécsi utca – 
Erzsébet utca 
csomópontjától 
északkeletre lévő 
tömbbelső 

Egységes arculati 
kialakítás - - 

6 Strandfürdő eldöntendő  - - 

7 
Rekultívált 
hulladéklerakó 
területe 

inert 
hulladéklerakó, 
energetikai park  

- - 
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A településközpont terület része a városközpontban a Munkácsy utca két oldala a 6-os 
úttóldélre, a Pécsi utca északi oldala a 684/4 hrsz.-ú árokig, a Kossuth Lajos utca déli 
oldala,valamint az Erzsébet utca északi szakasza. 
 
Fejlesztési célok 
 
A közterületek rendezése közterület-alakítási terv alapján. A terv szabadtér-építészetet, 
kertépítészetet, gyalogos és gépjármű közlekedést, közmű- és felszíni vízelvezetést, 
hírközlést is magába foglalóan egységes arculatot ad az érintett utcaszakaszoknak. 
Pályázati lehetőség esetén a közterület-alakítás kiterjedhet az érintett utcaszakaszokat 
határoló épületek utcai homlokzatának felújítására is. A terület bővítését nem igényli, de 
minőségi átalakulást eredményez a felülvizsgálat alapjául szolgáló településszerkezeti 
terven kijelölt, de eddig még meg nem valósult fejlesztés a Munkácsy utca – Pécsi utca – 
Erzsébet utca csomópontjától északkeletre lévő tömbbelsőben. 
 
Kisvárosias lakóterületen területi fejlesztés nem tervezett. 
 
Új fejlesztési terület a Törökföld utca és az Attila utca közti tömb, ahol kb. 10 db építési 
telekkialakítására nyílik lehetőség. 
A korábbi terven kijelölt, de még meg nem valósult fejlesztési terület az Attila utcától délre 
folyamatosan beépülő tömb, ahol még kb. 36 építési telek számára biztosított a hely. Ezek 
egy része már kialakított, a többi kialakításra vár. A terület belterületbe vonása 
megtörtént.A korábbi terven szintén kijelölt, nagytávon megvalósításra váró fejlesztési 
terület a fentiterülettől keletre, az 1038 és a 022 hrsz.-ú árkok között elterülő 
apróparcellás szántó. Aterület igénybevételére (kivonás a művelésből, belterületbe 
vonás) az Attila utcától délrefekvő tömb beépülését követően kerül sor. 
 
Iparterületfejlesztés 
 
A város területén egyéb ipari gazdasági terület kategóriába sorolhatók a vasúttól délre 
fekvő telephelyek.Új terület kijelölését nem igényli, de az ott található funkciók miatt a 
felülvizsgálat soránegyéb ipari terület besorolást kaptak a Munkácsy utca északi 
szakaszától nyugatra fekvőtelephelyek – kb. 4,3 ha 
Szentlőrinc jövője szempontjából kiemelten fontos a megyeszékhely fejlődése, de épp 
ennek a függésnek a mérséklésére nélkülözhetetlen a fejlett helyi gazdaság erősítése. A 
cél elérésében a város iparterületének kialakítása és betelepítésének megkezdése jelenti 
az első lépést, ezért kezdte meg az önkormányzat a településen áthaladó 6-os számú 
főúttól északra található iparterület fejlesztését. A teljes iparterület területe 6,2537 
hektár. Jelenleg 5 vállalkozás működik a területen, kihasználtsága 47% körüli.A tervezett 
beruházás két - egymáshoz szorosan összekapcsolódó - elemre bontható: 

1) az iparterület észak-nyugati részén található, jelenleg hasznosítatlan ingatlanokon 
két bérbeadható üzemcsarnok épül, a hozzátartozó parkolókkal együtt 

2) kialakításra kerül az ingatlanok megközelítéséhez szükséges belső út, kiépítésre 
kerülnek a szükséges alapinfrastruktúrák 

 
Az alábbi közvetlen célok valósulnak meg a projekt keretében: 
 a KKV szektor számára vonzó infrastrukturális feltételek kialakítása, 
 kis környezeti terheléssel járó termelő ipari tevékenységek, a szolgáltató szektor 

és az agráripar üzleti környezetének erősítése, 
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 befektetés ösztönző tevékenység. 
 Az iparterület infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése közvetve az alábbi célokat 

szolgálja: 
 a termelő szektorban dolgozni akaró lakosok számára helyben elérhető 

munkalehetőség ösztönzése, 
 
A településszerkezeti terven kijelölt, de még meg nemvalósult fejlesztési területek 
találhatók a vasúttól délre, az 5805 sz. út két oldalán – kb. 35 ha A településszerkezeti terv 
igény esetén biztosítja a belterületbe vonás lehetőségét.A 6-os út északi oldalán, a 
benzinkútnál meglévő csomópontból történő feltárással – kb.10,4 ha Az 5811. sz. út 
nyugati kivezető szakaszának déli oldalán – kb. 4,4 ha kerülhetne kialakításra. 
 
Különleges területek 
 
A valamikori strandfürdő és az ettől északra elterülő felhagyott bányaterület a 
városészaknyugati szélén terül el. Megközelítése mind a Jókai utca (6. sz. út), mind pedig 
aMunkácsy utca (6601 sz. út) felől megoldott. Távlati funkciója még nem ismert, a 
területet 
adottságai a szabadidő hasznos eltöltését biztosító funkció elhelyezésére 
teszikalkalmassá. Területi bővítést nem igényel. A kertvárosias fejlesztési területdéli 
szélén található 1036/55 hrsz.-ú ingatlanon korábbi elképzelés mely szerint egy részét 
városi strandfürdővé bővíthetőtanuszoda elhelyezésére jelölte ki, nem tartható, mivel a 
tanuszoda megépítésére szolgáló állami támogatásaz intézmény terület fejezetben 
ismertetett helyszínen (Ifjúság u. nyugati oldala)érvényesíthető, amennyiben az 
önkormányzat a korábban kijelölt területet továbbra is rekreációscélra kívánja 
fenntartani a későbbiekben pontosodó, funkcióval, azonban elképzelhető lenne gazdasági 
hasznosítása is. 
 
Inert hulladéklerakó létesítése  
 
A rekultivált hulladéklerakó terület Szentlőrinc, 0207/12 hrsz. alatti ingatlanon, a 
bükkösdi úttól nyugatra található. A földhivatali nyilvántartásban feltüntetett adatok 
szerint az ingatlan „a” részeként nyilvántartott rekultivált összes terület 6,6780 ha. 
Szintén ezen az ingatlanon található a Dél-Kom Kft. által használt hulladékudvar a 
földhivatali nyilvántartásban „b” jelzettel, 1,5947 ha területen. A terület 
megközelı́thetősége a bükkösdi út (93/2, 0207/4, 0207/1 hrsz.) közelsége miatt 
megfelelő. 
A egykori városi strand területe, az egykori sporttelep Szentlőrinc, 32-34 hrsz. alatti 
ingatlanokon található, a terület rekultiválásra szorul, az ingatlanok összes területe 
5,8692ha. Az ingatlanok a szomszédos ingatlanokhoz képest egy jelentős negatıv́ 
szintkülönbséget tükröző területrészen húzódnak, amely déli és keleti irányban 4,5-5m 
szintkülönbséget eredményez. A szintkülönbség EÍ , EÍ k-i irányban tovább növekszik, 
helyszı́ni becslés alapján kb. 9m lehet a strand területe fölé növő üledékfal magassága, ıǵy 
emiatt a megközelı́thetősége nem mondható kedvezőnek, átfogó tereprendezés indokolt. 
A tervezett iparterületet érintve egy áthaladó útszakasz lehetséges kijelölésének 
átgondolása szükséges a 35/2 hrsz. alatti ingatlanhoz való rácsatlakozás 
figyelembevételével. Egyebekben működtetése kizárólag közvetlenül lakott területek 
(Fürdő u. 31 hrsz.  és Szabadság u. 15/1 hrsz.) érintésével valósı́tható meg, amely – a 
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jövőbeni funkció függvényében - akár zajterhelés, vagy forgalomtöbblet miatt konfliktust 
eredményezhet a lakókörnyezettel.  
95/3 hrsz. alatti „kivett mocsár” megnevezésű ingatlan összterülete 1,4394ha. 
Megközelı́tése a 98 hrsz. alatti útszakaszról, közvetlenül a 6-os főútról megvalósı́tható.  
A területek hasznosıt́ásának egy lehetséges módozata inert hulladéklerakó telep 
létesı́tése. 
A város közterületeinek, intézményeinek, az OÖ nkormányzat - vagy egyéb jogi, illetve 
magánszemélyek - tulajdonában álló ingatlanok fejlesztését gyakran nagy mennyiségű 
épı́tési-bontási hulladék keletkezése követi. Az épıt́ési-bontási tevékenységekből 
felhalmozódott törmelék, vagy a köznyelvben „sitt” elszállı́tása, elhelyezése sokszor 
körülményes, anyagilag megterhelő lehet, ıǵy jellemzően az elérhető lerakóhelyek hiánya 
hozzájárul az illegális hulladéklerakás jelenségének megjelenéséhez, elterjedéséhez. 
Egy, a településen létesı́thető lerakóhely hatása nem csupán az OÖ nkormányzat, vagy éppen 
a szentlőrinci polgárok anyagi terheit csökkentené a keletkezett hulladék szállı́tását 
tekintve, hanem hasonlóképp kedvezően hatna településünk térségében, pozitıv́ hatást 
fejtve ki tágabb értelemben vett területi megközelı́tésben is, mindemellett lehetőség 
nyı́lhat néhány új munkahely létesı́tésére. Egy lehetséges lerakóhely az épületeink, vagy 
például a járdaszakaszaink bontásából származó törmelék újrahasznosıt́ására is 
lehetőséggel szolgálna. A feldolgozott inert hulladék útjaink épıt́ésénél, javı́tásánál 
újrafelhasználható. 
 

 
 
 

Inert hulladéklerakó lehetséges környezete 
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VI. Környezetvédelem, fenntarthatóság, köztisztaság, hó és síkosság 
mentesítés 
 
Környezetvédelem, fenntarthatóság 
 
A fenntartható fejlődés a természeti erőforrásokkal való olyan tartós, értékvédő 
gazdálkodást jelent, amely lehetővé teszi az emberek boldogulását anélkül, hogy a 
gazdasági fejlődés lerombolná a sokféleséget, a komplexitást és az ökoszisztéma-
szolgáltatásokat. A fenntarthatóság felé való átmenet célja a közjó tartós biztosı́tása. A 
fenntarthatóság biztosı́tása valamennyi nemzeti erőforrás (az emberi, a társadalmi, a 
természeti és a gazdasági erőforrások) kiegyensúlyozott, egymással összhangban lévő 
megőrzését, fejlesztését igényli, ezért a fenntartható fejlődés követelményeinek 
érvényesı́tése valamennyi szakpolitikai terület számára feladatokat ad.  
Az éghajlatváltozás és a fenntartható fejlődés közötti kapcsolat körkörös jellegű, mivel 
éghajlatváltozás befolyásolja a fenntartható fejlődés lehetőségeit, mı́g a különböző 
fejlődési pályák eltérően befolyásolják az éghajlat jövőbeli alakulását. Ezért átfogó célja az 
alkalmazkodóképesség feltételeinek biztosıt́ása, az alkalmazkodás célja pedig, hogy 
növelje a természeti/társadalmi/gazdasági rendszerek ellenállóképességét (reziliencia) 
az éghajlatváltozás jövőbeli hatásai ellen. Mára már egyértelművé vált, hogy a 
kibocsátások csökkentésére irányuló cselekvésekkel ("elkerülni a kezelhetetlent") egy 
ütemben szükséges a felkészülés a várható hatásokra is ("kezelni az elkerülhetetlent"). 
Mı́g a kibocsátás-csökkentés célja elsősorban a természet védelme a társadalom káros 
hatásaitól, addig az alkalmazkodás a társadalmat és az ökoszisztéma-szolgáltatásokat 
védelmezi az éghajlatváltozás hatásaival és az általuk előidézett társadalmi- gazdasági 
hatásokkal szemben.   
A következő időszak feladata, hogy szervesen összekapcsolja a környezetvédelem, a 
fenntarthatóság és az éghajlatváltozás ügyét. 
A jelenleg nincs az OÖ nkormányzatnak környezetvédelmi programja, amely átfogóan 
tartalmazza a város környezetvédelmi feladatait, annak érdekében, hogy a rendelkezésre 
álló környezetvédelmi eszköztáratteljeskörűen áttekintse. A feladatok ugyanakkor csak 
ütemezetten, egymásra épülve és egymást erősı́tve valósı́thatók meg. Felül kell vizsgálni a 
2025-ig tartó időszak feladatait és a 2025-t követő időszakra meghatározott feladatokat 
is. Ezen feladatok, bár túlnyúlnak jelen választási ciklus időtávján, ugyanakkor egyes 
esetekben változhat a megvalósı́tásra vagy a feladat előkészı́tésére vonatkozó időbeli 
ütemezés. 
 
Tudatformálás társadalmi akciók 
 
Föld napja 
Madárismereti játékok:  
A Madárbarát kert program bemutatása, madárvédelmi eszközök, játékos feladatok, 
kirakók, a természet kincseinek bemutatója (madártollak, fészkek, tojások) partnerként a 
Magyar Madártani Egyesület segítsége vehető igénybe. 
Természetismereti játékok:  
célja, hogy a városban működő köznevelési és közoktatási intézményekkel közösen a 
Duna-Dráva Nemzeti Park partnerségével a gyermekek megismerhessék környezetünket.   
Természetvédelmi játékok:  
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A könyvtár és művelődési központ segítségéve a gyermekek játékos vetélkedő 
formájában gyarapíthatnak tudásukat a Város környéki erdők állatvilágával és 
természetvédelmi kérdéseivel kapcsolatban és tájékozódhatnának. 
ÖKO-játékok:  
A programban a gyermekek játszva gyarapíthatnák az ismereteiteket többek között az 
energiatakarékosság, a komposztálás, a veszélyes hulladékok kezelése, valamint a 
szelektív hulladékgyűjtés témáiban. 
Gazdagítsuk méhekkel a várost! 
 
A BeePathNet projekt keretében a városi méhészkedés Llubjana által kifejlesztett és 
sikerre vitt holisztikus megközelítését tanulhatja el 5 európai város a szlovén fővárostól. 
A projekt a fenntartható városi méhészkedés megalapozását és fejlesztését célozza. 
Vizsgáljuk meg a programhoz való csatlakozást illetve annak eredményeinek 
Szentlőrincen történő alkalmazását A méhek népszerűsítése az egész város bevonásával, 
valamennyi szereplővel és érdekelttel együttműködésben valósulna meg, ezáltal egy 
fenntarthatóbb és élhetőbb városi környezet felé teszünk lépéseket, a természeti 
erőforrások megóvását, a biológiai sokféleség fejlesztését szolgáljuk. 
 
A méhészet titkai egy méhész tolmácsolásában:  
A Baranya Megyei Méhész Egyesület és a helyi méhészek segítségével ismerhetnék meg 
az érdeklődő gyerekek és szüleik milyen felszerelésekkel dolgozik a méhész. 
Köztisztaság 
 
A köztisztasági feladatot az Önkormányzat a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 
Üzemeltetési Irodáján keresztül Közfeladat Ellátási Szerződés” alapján a Szentlőrinci 
Közüzemi Nonprofit Kft. látja/láttatja el, mint kizárólagos vállalkozóval. 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) Közutakgépitakarítása 
b) Járdák,parkok,buszmegállók,szegélyek,parkolóktakarítása 
c) Önkormányzati rendezvények köztisztasági feladatainak ellátása 
d) Illegálishulladéklerakókmegszüntetése 
e) Járdák,parkok,szegélyek,parkolókhó-éssíkosságmentesítése 
f) Közutakgépihó-éssíkosságmentesítése 

 
Projektek 
 
Köztéri szemetesek 
 
A 2019-ben elkezdett program további fojttatása szükséges, melynek keretében évente 4-
5  új modern köztéri szemétgyűjtő edény kerül kihelyezésre, a régiek folyamatos 
karbantartása melett. 
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Zöldhulladék járat  
 
A Szentlőrincen a háztartásokban, kertekben nagy mennyiségű zöldhulladék keletkezik. 
Legjobb, ha ezeket helyben kezeljük és hasznosítjuk újra (komposztáljuk), azonban, ha ez 
nem, vagy csak nehezen megoldható, próbáljuk szelektíven gyűjteni. A szervezett 
zöldhulladék-elszállítás a városban a közszolgáltatás keretein belül sajnos nem valósul 
meg. A Szentlőrinci Közüzemi Nkft. önköltségi áron gyűjti össze a zöldhulladékot. 
Szükséges lenne azonban az összegyűjtött zöldhulladék újrahasznosításának 
megoldására. 
 
TeSzed 
 
A több éve ismétlődő helyi kezdeményezésű, illetve az országos TeSzedd! akció keretében 
a város kijelölt pontjaira helyezünk ki konténereket egy-egy napra, ezeken a helyszíneken 
az akcióhoz csatlakozók csoportokra osztva tisztítják meg az erdő- és zöldterületeket a 
kommunális hulladéktól. A szemétszedéshez szükséges kesztyűket, műanyag zsákokat az 
Önkormányzat biztosítja. 
Veszélyes hulladék és papírgyűjtés 
Évente egy vagy két alkalommal (tavasz és ősz), előre meghirdetett helyszínen és 
időpontban lenne megszervezhető. A kiállásos gyűjtés alkalmával a papír- és elektronikai 
hulladékok, valamint veszélyes hulladékok (festék, vegyszer, fáradt olaj, használt autó- és 
egyéb akkumulátorok stb.) ingyenesen lennének leadhatók a gyűjtőpontokon. 
Szelektív hulladékgyűjtés 
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést varosunkban már több éve működik A 
jogszabályi környezet megváltozása miatt azonban ez a begyűjtési mód is a 
közszolgáltatás részévé vált. 
Az említett begyűjtési rendszer az üveghulladék gyűjtésére – annak balesetveszélyessége 
és zajhatásai miatt – nem terjed ki, az üvegek gyűjtése a közterületen elhelyezett szelektív 
hulladékgyűjtő szigeteken és a hulladékudvarokban történik. 
 
Társasházak (zárt gyűjtők kialakítása) 
 
A társasházaknál, lakótelepeknél sokszor problémát okoz a közös használatú 
hulladékgyűjtő konténer. Előfordul, hogy illetéktelen személyek helyezik el a szemetüket 
a konténerben, így, ha az megtelik, a jogos felhasználók nem tudják hova elhelyezni a 
hulladékot. A szabadon álló, különböző színű, összevissza álló konténerek nem túl 
esztétikus látványt nyújtanak. Elgurulhatnak, kárt okozhatnak a parkoló autókban, ezért 
célszerű lenne ösztönözni a társasházakat a zárt hulladékgyűjtők kialakítására.  
 
Hó és síkosság mentesítés 
 
A Szentlőrinc Város OÖ nkormányzat tulajdonában lévő közutak és közterületi járdák téli 
üzemeltetési feladatait „Közfeladat Ellátási Szerződés” alapján a Szentlőrinci Közüzemi 
Nonprofit Kft. az alább részletezetteknek megfelelően végzi: 
     
A téli folyamatos üzemeltetés biztosı́tásának első ütemében azok a fontos gyűjtő utak 
kerülnek hó,- és sı́kosság mentesı́tésre, amelyek a Szentlőrinci Egészségügyi Központ, 
mentőállomás , tömegközlekedési elosztóhelyek és valamennyi oktatási- és közintézmény 
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megközelı́tését biztosıt́ják. Prioritásként kezelendő továbbá a helyi és távolsági autóbusz 
járatok városon belüli vonalai, megállói.  
 
Ennek megfelelően a fontossági sorrend a következő: 
 

1. Szentlőrinci Egészségügyi Központ, mentők és autóbuszjáratok útvonala 
2. Iskolák- óvodák, közintézmények megközelı́tésének biztosı́tása 
3. Azon utcák, ahol nincs járda kialakıt́va és a gyalogosok az úton közlekednek. 
4. EÍ lelmiszer ellátó helyek / boltok, áruházat/ közterületi megközelı́thetősége 
5. Közüzemi feladatok biztosı́tása / fűtőmű, hulladékszállı́tás, vı́zmű / 
6. Temető bejárat, parkoló és belterülete 

 
A Járdák sıḱosságmentesı́tése, útcsatlakozások és gyalogátjáróhelyek stb. (A fontossági 
sorrend a kialakult forgalom nagyságától függ!)  
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. városon belül található állami kezelésű utak 
sı́kosságmentesı́tését elvégzi, hóeltakarı́tás a KFT feladata.  
 
A hóeltakarı́tás 4-6 cm hóvastagságnál kezdődik. Alap feladatkén elvárandó, hogy egy órán 
belül egy nyomvonalat kell biztosı́tani a folyamatos közlekedés számára. 
A főutak mentesı́tését két forgalmi sávon kell elvégezni – egyéb utakon egy sávot kell 
biztosı́tani azonnali feladatként, később a kialakult hóhelyzetnek megfelelően szélesı́teni. 
 
A legfontosabb feladatokat első ütemben a sı́kosság mentesı́tés, ill. a hó eltakarı́tás 
határozza meg.  
 
A feladat ellátásához biztosított anyagok: 
 
Az eljegesedés megelőzéséhez a városi főgyűjtő útak (Munkácsy u. – Pécsi u.- Erzsébet út) 
mentesıt́ését a Magyar Közút Nonprofit Zrt. is segı́ti folyékonyCaCl sóoldat oldat 
kipermetezéssel szemcsés formában kiszórással. 
 
A só NaCl (nátrium-klorid) elszórása szemcsés alakban –6, -8 oC fokig hatékony, azokon a 
területeken ahol zöldterülettel nem érintkezik a kezelt felület. Megelőző védekezéshez 10-
20/ g/m2, elhárı́tásra 40-60 g/m2 só kiszórása szükséges. A NaCl max.10%-os keverési 
arányban zúzalék-kőporral keverve sı́kosságmentesıt́ésre alkalmazható. 
 
Zöldterületek érintkezésénél sı́kosságmentesı́tésre kizárólag CACl2 (kalcium-klorid) -15, 
-20 oC-ra hatásos oldat vagy szemcsés formában illetve zuzalék-kőpor. 
 
EÍ rdesı́tő anyagok:  

 Homok 
  Zúzalék (kőpor) 
 Só: CaCl2 szemcsés formában: 200 kg, NaCl:1 t só a Szentlőrinci Közüzemi 

Nonprofit Kft. telephelyén van elhelyezve. 
 Homok: 6 m3 
 Zúzalék: 10 m3 

 
Kalcium-klorid oldat: meglévő jégre 3 dl/m2 egyéb területre 1,5 dl/m2 (permetező 
kannából). 
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A belterületi forgalom-csillapı́tott és nagy forgalmú gyalogátkelőknél 1-1 homok és 
érdesı́tőanyag tároló edény kerülhet kihelyezésre szükség esetén.  
 
A sı́kosság mentesıt́ő anyagkiadás felelőse: Nagy Zsolt és Danó Aranka, a kiszórás 
ellenőrzését és a mennyiség betartását szintén OŐ k felügyelik, ellenőrzik. 
 
Hó eltakarı́tásának gépi eszközei: 
 

 1 db LYR-516 frsz.-ú Mercedes teherautó 3m-es tolólapos 
 1 db Mahindra kommunális kistraktor 2 m-es tolólappal + pótkocsi 
 1 db AGT   kommunális kistraktor 2 m-es tolólappal + pótkocsi 
 1 db Cubkadett kistraktor 1,2 m-es tolólap + utánfutó         
 1 db MTZ -50 tarktor homlokrakodóval 
 2 db utánfutó sı́kosságmentesıt́ő anyag kiszállı́tására  

 
A hó eltakarı́tást folyamatos hóesés esetén 4-6 cm vastagságnál kell kezdeni, a mentesı́tési 
ütemterv és térkép szerint. 
 
A teljes állomány intenzıv́ havazás és sıḱosság esetén 05.30 órakor kezdi a sı́kosság 
mentesıt́ést, illetve hó eltakarı́tást!  
Folyamatos hóesés esetén a gyalogátjárók – járdák hó eltakarı́tását du. 15.20 órát 
követően folytatni kell, a csapadék intenzitásának megfelelően! 
 
A személyi állományt a Közüzemi Nkft. dolgozói ( jelenleg6 fő) és a közfoglalkoztatásban 
részvevő személyek ( jelenleg 18 fő) alkotják. 
 
A belterületről a hó elszállı́tást a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezetője 
rendelheti el, 40 - 50 cm-t meghaladó hóvastagság esetén, illetve, ha a gépek felnyomták a 
járdára a havat és aránytalanul, nagymértékben hátráltatja a közlekedést. 
A hóügyeletet a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. ügyvezetője, illetve az általa 
megbı́zott személy rendelheti el a helyi meteorológiai előrejelzés alapján!A téli 
üzemeltetés biztosı́tására külön megállapodás alapján Szentlőrinc Város OÖ nkormányzata 
közfoglalkoztatási munkaprogramjában résztvevő személyek is beosztásra kerülnek. 
 
Külön szerződés alapján – rendkıv́üli téli időjárás viszonyok kialakulásakor - helyi 
vállalkozókkal hóeltakarı́tási és sı́kosság mentesı́tési munkákra együttműködési 
megállapodást kötünk. 
 

Fontosság
i sorrend 

Felújítás és 
pótlás 

megnevezése 

Felújítás és 
pótlás 

helyszíne 

Tervezett 
nettó 

költség 
Forrás megnevezése 

Megvalósítás 
időtartama 

Tervezett 
időtáv 

(eFt) Kezdés Befeje
zés 

(rövid /  
közép / 
hosszú) 

1. Köztéri 
szemetesek közterületek 500 Közfoglalkoztatás  folyamatos 
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2. 
Tudatformálás 
társadalmi 
akciók 

- 300 Költségvetés, pályázat 2020 - Folyamatos 

3. TeSzed közterületek 50 Költségvetés 2020 - Folyamatos 

4. Zöldhulladék 
járat város 1000  2021  Folyamatos 

5. 
Társasházak 
(zárt gyűjtők 
kialakítása) 

város 500  2021 2025 Közép 

 
Közegészségügy 
 
Eszterházy Egészségközpont fejlesztése (épületkarbantartási feladatok biztosítása) A 
város többségi tulajdonában álló Lörinc-Med NKft. által használt és fenntartott ingatlan 
állapotának megóvása karbantartása tekintetében a források átcsoportosítása lehet 
szükséges. 
Rágcsálók 
Közvetlen környezetünkben időszakosan megjelenhetnek egerek patkányok, melyek 
egészségügyi kártevőknek minősülnek. Közegészségügyi ártalmuk elsősorban abból 
adódik, hogy a szemétben, csatornában, tehát szennyezett helyeken mászkálva a testükre 
tapadt valamint a váladékaikkal (nyál, orrváladék, vizelet, széklet) ürített kórokozókkal 
az élelmiszereket, majd azok elfogyasztásával az embert is fertőzhetik. 
Magyarországon leggyakrabban a vándorpatkány és a házi egér fordul elő. Mindkét 
rágcsáló szorosan kötődik az emberi civilizációhoz, élőhelyüket az emberek 
környezetében találják meg. Betegségeket terjesztenek, gazdasági kártételük komoly 
károkat okoz.  
Leginkább érintett területek a gondozatlan, szemetes udvarok, valamint a mezőgazdasági 
termények tárolására szolgáló épületek. Ott, ahol állattartás folyik és termények, 
takarmányok vannak az udvaron vagy a melléképületekben, szinte biztos, hogy 
megjelennek az egerek és a patkányok. A rágcsálóirtást, mint tevékenységet jogszabály 
írja elő.   
 
Sajnos e veszedelmes kártevők teljes kiirtása szinte lehetetlen, de mindent meg kell tenni 
azért, hogy számuk csökkenjen, életterük visszaszoruljon.   
Szükséges, hogy minden ingatlantulajdonos, a patkányok elszaporodásának megelőzése 
érdekében szüntessék meg azokat a helyeket, (sitt kupac, szemétkupac, rőzsekupacok) 
melyek fészkelő helyként szolgálhatnak számukra.   
 
Rágcsálók behatolásának megakadályozása 

 műszaki hiányosságok helyrehozatala 
 csatornák megfelelő ráccsal történő zárása 
 csatornatörések kijavítása 
 betört pinceablakok javítása és rácsozása ajtók alsó részének bádoglemezes 

borítása (patkányok ellen 15 cm, egerek ellen 10 cm magasságig) 
 Táplálék megvonása 
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 hulladék, ételmaradék, házi szemét gyűjtésének és tárolásának megfelelő módja 
(zárt, hézagmentes szemétgyűjtő tartály) 

 a hulladékok folyamatos elszállítása, a tisztaság biztosításaa rágcsálók fészkelő és 
búvóhelyeinek megszüntetése 

 az ingatlan környezetének rendbetétele az épületek környékén található 
fészkelésre alkalmas törmelék, téglarakás, 

 építőanyag, széna vagy szalma kazlak elszállítása vagy megszüntetése a fellelhető 
patkány és/vagy egérlyukak üvegcserepes, habarcsos betömése egerek esetén a 
fészkelő helyek zavarása, bolygatása. 

 
Csak így, lakossági összefogással tudunk hatékony eredményt elérni a rágcsálók 
/patkányok, egerek / kiirtásában.   
 
A települési környezet, továbbá az ingatlantulajdon tisztántartása, az ingatlanon lévő 
rágcsálók irtása – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény / továbbiakban Eütv. / 
73.§ (1) bekezdése alapján – az ingatlan tulajdonosának a feladata.   
 
A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 
intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet /továbbiakban Rendelet / 36.§ (4) 
bekezdése szerint: „Az egészségügyi kártevők elleni védekezésről, a költségek fedezéséről, 
valamint a szükséges rendszabályok és eljárások végrehajtásáról az érintett terület vagy 
épület tulajdonosa (bérlője, használója, kezelője), illetőleg a gazdálkodó szerv vezetője vagy 
üzemeletetője (a továbbiakban együtt: fenntartója) köteles gondoskodni." 
 
A fentiek figyelembevételével tehát a magánterületeken a patkányirtás a tulajdonos 
kötelessége. 
 
A patkányok ellen közegészségügyi-járványügyi jelentőségük, valamint gazdasági 
károkozásuk miatt szükséges védekezni. A városban a patkányok előfordulása jórészt a 
csatornahálózathoz (nem ritkán lakó- és más épületek pincerendszeréhez, illetve az 
állattartó háztartásokhoz) kötődik. A kezelés elvégzésével megbízott vállalkozó (jelenleg 
a SABOTOX Kft. Cím: 7900 Szigetvár, Széchenyi u. 4.) szakemberei több fázisban, a teljes 
csatornahálózatban fognak kihelyezni rágcsálóirtószert. Minden pontot 
visszaellenőriznek, és amennyiben az ellenőrzéskor is patkány előfordulást állapítanak 
meg, a kezelést a felszínre is kiterjesztik. A kezeléseket engedélyezett, véralvadásgátló 
hatóanyagú rágcsálóirtószerrel végzik. Annak érdekében, hogy az irtószerhez illetéktelen 
személyek és háziállatok ne férjenek hozzá, a patkányirtást végző szakemberek a lezárt 
műanyag etetőládákban, vagy a csatornákba közvetlenül helyezik ki.  
 
Közegészségügyi kockázatot jelent városunkban a lakótelepek környékén felszaporodó 
rágcsálóállomány melynek kordában tartása érdekében jelenleg eseti megrendeléssel 
évente két alkalommal végeztetjük el. A tapasztalatok alapján, a jövőben keretszerződést 
lenne szükséges kötnünk erre szakosodott szakemberrel, aki éves szinten, a 
rendszeresített két alkalom mellett, amennyiben igény mutatkozik elvégzi a rágcsálók 
gyérítését.  
 
Összefoglalás 
 
Városi funkciók, térségi szolgáltatások fejlődésének előmozdítása 
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A tematikus cél egyrészt az életminőség javításához, másrészt a helyi és térségi szerepek 
minőségi ellátásához járul hozzá, amely a járás minden településén segíti a 
lakosságmegtartó képesség fokozását, a külterületi településrészek felzárkózását.  

• Egykori Eszterházy-kastély épületének energetikai korszerűsítése 
• Óvoda és –bölcsőde felújítás, bővítés, korszerűsítés (gyermekjóléti szempontok 

érdekében) (megvalósítás alatt) 
• Szociális Szolgáltató Központ alapszolgáltatásainak felújítása, fejlesztése 

(megvalósítás alatt) 
• Általános iskolai kollégium felújítása  
• Ifjúság úti Ált. Iskola főzőkonyhájának fejlesztése (megvalósult) 
• Uszoda megépítése (megvalósítás alatt) 
• Tarcsapuszta lakóterületeinek, utcanevek adása (megvalósítás alatt) 
• Eszterházy Egészségközpont fejlesztése (eszközbeszerzés, rendezvények, 

programok) 
 
Közműrendszerek fejlesztése, környezet- és klímavédelem 
 
A környezetbarát infrastruktúra fejlesztése elősegíti az épített környezet komfortosabbá 
tételét, a természeti környezet védelmét, ezáltal hozzájárul a lakosság egészségi 
állapotának, életminőségének javulásához. 

• Ivóvízminőség javító program végrehajtása  
• Geometrikus fűtéshálózat meghosszabbítása, új fogyasztók csatlakoztatása  
• SEAP – Önkormányzatok Fenntartható Energetikai Programjának kidolgozása 
• Intézmények elavult világítóberendezéseinek cseréje LED-es fényforrásokra 

(folyamatos) 
• Közvilágítás korszerűsítésének folytatása  
• Csapadékelvezetés korszerűsítése, rendszer tisztítása (folyamatos) 
• Térfigyelő rendszer fejlesztése  
• Szennyvízelvezetés megoldása Tarcsapusztán 
• Napelemes kiserőmű létrehozása  

 
Közlekedésfejlesztés 
 
A közlekedés mindig is meghatározó szerepet játszott a település életében, ennek 
specifikus, középtávon megoldandó feladatai közül a legfontosabbakra közvetlen 
ráhatása nincs a városnak, de megvalósulásuk nagyban hozzájárul a tehermentesítéshez, 
élhetőséghez, gazdasági fejlődéshez.  

• Buszöböl, buszmegálló felújítása 
• Térségi kisbuszos közlekedési rendszer finanszírozásának, tárgyi feltételeinek 

megteremtése együttműködésben az érintett településekkel (saját kisbusz 
beszerzése megvalósult) 

• Belterületi utak fejlesztése (folyamatos) 
• Közúti infrastruktúrafejlesztés, lobby a megvalósításáért (M60 országhatárig 

történő megépítése, 6-os főút elkerülő) (folyamatos) 
• Kerékpáros közlekedési mód fejlesztése 

o Szentlőrinc-Kacsóta kerékpárút építése 
o Szentlőrinc-Tarcsapuszta kerékpárút megvalósítása (megvalósítás alatt) 
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o Kerékpártárolók létesítése (folyamatos) 
o Szentlőrinc-Bicsérd kerékpárút építése 

 
Sport és szabadidős funkciók, zöldfelületek fejlesztése 
 
A sport és a szabadidős funkciók kialakítása– ahol lehet, a zöldfelületek fejlesztésével 
összekötve –komplex hatást fejt ki a lakosság alapvető szükségleteit kiszolgáló megfelelő 
életkörülmények és az egészséges környezet kialakításában, városi arculat javításában. 
Város arculat javítása (pl. parkosítás, játszóterek, közösségi sportpályák, utcafásítás) 

o Urbach tér fejlesztése (megvalósítás alatt) 
o Március 15. tér felújítása (az emlékmű felújítása megtörtént) 

• Kastélypark kialakítása (pályázat) 
 
Kulturális fejlesztések, közösségfejlesztés, esélyegyelőség biztosítása 
 
A kultúrában rejlő gazdaságfejlesztő erő megfelelő hasznosítás révén jelentősen 
hozzájárulhat a települési identitás és társadalmi kohézió javításához.  

• Kodolányi úti önkormányzati épületegyüttes komplex rekonstrukciója – Kulturális 
és Társadalmi Központ kialakítása (megvalósítás alatt) 

• Középületek akadálymenetesítése (folyamatos) 
• Településhez kötődést, összetartozást segítő közösségi programok szervezése 

(helyi identitás és kohézió erősítése, hagyományőrzés) (folyamatos) 
• Az orfűi és balatonszéplaki kulcsosház fejlesztése (orfűi kulcsosház 

sportfunkcióval való ellátása) (tervezés alatt) 
• Deák F. u.-i ingatlan felújítása (önkormányzati hivatal és vállalkozóknak 

irodahelyiségek kialakítása)  
• Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása (szegregáció oldása) (folyamatos) 

 
 
Szentlőrinc, 2020. március 26. 
 
 

Koltai Péter Dr. Tóth Sándor 
Polgármester Jegyző 

 
 
Záradék 
 
 
Elfogadta, Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete 80/2020.( III.26.) KT 
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Szentlőrinc, 2020. március 26. 
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