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Szentlőrinc	Város	Önkormányzat	2020.	évi	
közterületi	és	ingatlanfejlesztési	koncepciója	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I.	Közterületek,	egyéb	önkormányzati	területek:	
	
A közterületek karbantartása és fejlesztése az egyik legfontosabb városi feladat, amely a 
lakosság életkörülményeit jelentősen érinti. A közterület karbantartási és fejlesztési 
feladatokat részben a Szentlőrinci Közüzemi NKft-vel kötött közfeladatellátási szerződés 
keretében látjuk, el, amely szervezet végzi a tervezet szerint a 2020. évi közfoglalkoztatás 
szakmai irányıt́ását. A fejezetben felsorolt feladatok megvalósı́tása érdekében a 
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Szentlőrinci Közüzemi NKft-nek, mint feladatellátónak a 2020. évi költségvetés terhére 
12.500.000,-Ft-t tervezünk biztosı́tani. A Közfoglalkoztatás számai jelenleg nem ismertek 
jóváhagyásra, illetve tervezés alatt vannak, amely oknál fogva a jelenlegi ismereteinkkel 
kiegészıt́ve a 2019. évi programokat vettük alapul. Másrészről a szakmunkákat igényló 
feladatok, esetében külső vállalkozókkal végeztetjük el a feladatot.  
	
A)	Utak,	járdák,	vízhálózat,	csatornák,	infrastruktúra	
	
Vízhálózat	
 
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	
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. Igy 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. 
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, 1 250 1 250
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tűzcsapok felújítása, 
cseréje 

3. 
Ivóvíz hálózat hga. bekötővezetékek 

cseréje 1 400 1 400

	
Forrás:	Eszközhasználati	díj	
Szentlőrinc,	Szennyvízrendszer,	Szennyvíztelep	
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

	
Forrás:	Bérleti	díj	
	
Csapadékvízelvezetés	
 
A 2020. évben szükséges az Onkormányzatnak szükséges a 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 lakossági panaszok alapján a Szentlőrinc, 1030 hrsz. alatti 
ingatlan területén futó árok állapota kapcsán. Az árokmeder gondozatlansága 
esztétikailag kifogásolható, valamint az elhanyagoltság következtében elszaporodó ún. 
spanyol csigák a környező lakosság életterét veszélyeztetik. Különösen az árokmederrel 
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érintkező utcák, ı́gy a Liget utca, Attila utca, Kosztolányi Dezső utca, Mátyás király utca 
valamint az Arok utca a problémával különösen érintett. A zárt csapadékvı́z-elvezető 
rendszerek a településen kisebb nyomvonalhosszon vannak jelen, ugyanakkor tisztı́tásuk 
azonos fontosságot képvisel.  
	
Csapadékvíz‐elvezető	rendszer	tisztítása	
 
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 Onkormányzat 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. 
	

Fontossá
gi 

sorrend 

Felújítás és 
pótlás 

megnevezés
e 

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. 
Mederlapozá
si 
munkálatok 

Arany János utca 
250/ 
2.250 

Önerő 
Közmunkaprogram 

2020  2021  Átnyúló

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. 
épületegyütt
es vizesedési 
problémáina
k megoldása 

Templom tér 1‐
3.,5., 8. 

10.000  Önerő  2020  2024  Átnyúló

 
Fedezet: Onerő 
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Tervezett költség: 15.000.000,-Ft 
Tervezett önerő:	12.750.000,‐	Ft	(2020‐ban	3.500.000,‐Ft) 
	
Közlekedés	fejlesztés	
 
A kezelésünkbe tartozó úthálózat állapotának javı́tását szinten tartását a 
rendelkezésünkre álló költségvetési források mértékéig vagy átcsoportosı́tással, illetve 
pályázati forrásból tudjuk elvégeztetni.  
Lakossági panaszok alapján szükséges lenne a 6-os gyorsforgalmi úton, a Pécs felé haladó 
forgalom oldalán a fedett buszmegálló cseréjére, amit egyrészt az indokol, hogy az északi nyitott 
oldal, szélkitettsége, másrészről a jelentős létszámú felszálló nem fér be a jelenlegi buszmegálló 
fedett részébe. A köztemető felszálló oldalon indokolt egy fedett buszváró létesítése, amely a 6-os 
gyorsforgalmi útról kerülne az új buszváró megépítése után áthelyezésre.  2020-ban javításra és 
áthelyezésre került a Tracsa-pusztai buszmegálló, a Tarcsapuszta kerékpárút projektben 
megvalósult buszöbölbe. Szükséges lenne a település központjaként felfogható „Buszfordulóba” 
buszvárót létesíteni, figyelemmel arra, hogy a település célja, a menetrendszerinti járatok 
betérítése a város oktatási, kereskedelmi egészségügyi központjába. 
 
Közvilágítás	fejlesztése	
	
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 
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,-
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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.  
Tervezett önerő: 14.500.000 
 
Templom	tér	és	a	Nyárfa	utca	közvilágításának	fejlesztése	
	
A Templom téren, valamint a Templom teret a Kossuth Lajos utcával összekötő 
járdaszakasz mentén a meglévő elavult közvilágı́tási elemek cseréjét tervezzük. A Nyárfa 
utcában a közterület keleti részén a közvilágı́tási hálózat bővı́tése szükséges. 
 
Fedezet: Onerő 
Tervezett önerő: 3.500.000,-Ft 
	
Városi	köztemető	közvilágításának	fejlesztése	
 
A temető bekötő járdaszakasza mentén, valamint a ravatalozó épülettel szemközt 
közvilágı́tási infrastruktúra kiépı́tése tervezett a lakossági igények nyomán 
Fedezet: Onerő 
Tervezett önerő: 1.000.000,-Ft 
	
Külterületi	településrészek	/Tarcsapuszta,	Szőlőhegy/	közvilágításának	fejlesztése	
	
Szentlőrinc, Tarcsapuszta településrészen a felmerült lakossági igények alapján 2 darab új 
LED lámpatest kerül felszerelésre meglévő hálózatra 067/20 hrsz., valamint 075/2 hrsz. 
alatti ingatlanokkal szemközti lámpaoszlopokra. Szentlőrinc, Szőlőhegy településrészen 
13 darab elavult, javı́thatatlan lámpatest kerül cserére a településrész meglévő hálózatán. 
Fedezet: Onerő 
Tervezett költség: 858.520,-Ft 
 
 

Fontossá
gi 

sorrend 

Felújítás és 
pótlás 

megnevezése

Felújítás és pótlás 
helyszíne 

Tervezett 
költség 

Forrás 
megnevezése 

Megvalósítás 
időtartama 

Terveze
tt 

időtáv 

(eFt) 
Kezdé

s 
Befejez

és 

(rövid /  
közép / 
hosszú) 

1. 

Árok utca – 
burkolt 
útszakasz 
kiépítése 

Árok utca  5.000‐ 
Pályázat 
önerő 

  Rövid 

2. 

 
Arany János 
utca – 
járdaszakasz‐
ok 

Arany János utca   15.000 
Pályázat 
Önerő 

2020  2024  Rövid 
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helyreállítás, 
mederlapozás
 

3. 
Pályázatból 
történő 
útfelújítások 

Szentlőrinc belterület
15.000 
évente 

Pályázat 
önerő 

2020  2025  Átnyúló

4. 
Utak javítás, 
kátyúzás 

Szentlőrinc belterület
1.500 
évente 

Önerő  2020  2025  Átnyúló

5 
Templom tér 
parkoló 
rekonstrukció 

Templom tér  1,000  Önerő  2020  2021  Átnyúló

5. 

Járdák, járda 
szakaszok 
helyre‐állítása 
parkolók 
építése  

Szentlőrinc belterület
3.000 
évente 

Önerő, Pályázat 
Közmunka‐
program 

2020  2025  Átnyúló

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 

164.832,34
0  

Pályázat  2020  2020  Rövid 

9. 

Busz‐
megállók 
karbantartása
, telepítése 

Szentlőrinc belterület 1.500 
Önerő 
Közmunka‐
program 

2020  2021  Átnyúló

10. 
Közvilágítás 
infrastruktúra 
fejlesztése 

Szentlőrinc belterület 48.000  Önerő lízing  2020  2026  Átnyúló

11. 

Tarcsapuszta 
településrész 
közvilágításán
ak fejlesztése 

Tarcsapuszta  700  Önerő  2020  2020  Rövid 

12. 
Szőlőhegy 
közvilágítás 
fejlesztése 

Szőlőhegy  889  Önerő  2020  2020  Rövid 

13 
Nyárfa utca 
közvilágítás 
kiépítése 

Nyárfa utca  1,500  Önerő  2020  2020  Rövid 

14. 
Templom tér 
közvilágítás 
fejlesztése 

Templom tér  2,000   Önerő  2020  2020  Rövid 

14. 

Kerékpáron 
az 
Ormánságtól 
a Mecsekig 

Szentlőrinc  13.716.  Pályázat  2020  2022  Átnyúló

15 
Kamera 
rendszer 
kiépítése 

Közterületek  8000 
Pályázat 
/önerő 

2020  2024  Átnyúló
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Fedezet: Közmunkaprogram, Onerő 
Tervezett költség: 362.305.000,-Ft 
Tervezett önerő:	 77.473.000,‐	 Ft	 (2020‐ban	 15.000.000,‐Ft)  Közmunkaprogram	
elfogadásától	függően 
	
B)	Zöldterületek	
 
A zöldterületek a települések nélkülözhetetlen elemei. Előnyösen befolyásolják az épı́tett 
környezet ökológiai viszonyait, kedvezően hatnak a település mikroklı́májára, csökkentik 
a hőmérsékleti szélsőségek kialakulásának veszélyét, a szennyező anyagok és a por 
kiszűrésében is jelentős szerepet játszanak.  
Szentlőrinc közterületeinek, parkjainak 2018-ban megkezdett, hosszú távú koncepcióra épülő 
gondozását, revitalizációját 2020-ban is folytatni kívánjuk. Ez a folyamat az élhető, esztétikus, 
zöld kisváros alapvető kívánalma. 
 
Főbb célkitűzések: 

- virágágyások megújítása főként évelő növényekkel, cserjékkel, kisebb részben 
szezonálisan cserélhető egynyáriakkal az alábbi területeken: 

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

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

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

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

beültetése 
- lehetőség szerint új virágtartók beszerzése 
- futó muskátlik kihelyezése a város főbb útvonalai mentén található villanyoszlopokra: 

o Jókai utca, Munkácsy utca, Pécsi utca, Ifjúság útja 
o minimum 20 virágos oszlop 
o az évek óta kihasználatlan, oszlopokon lévő fém virágtartók felhasználásával, 

áthelyezésével, új tartók kihelyezésével 
- díszfák kiültetése több közterületre, vegyes fajtákkal (legalább 50 db): 

o Pécsi utca 1-17. 637/10 hrsz. 
o kutyafuttató 
o további helyszínek kedvező pénzügyi lehetőségek esetén, előzetes szakmai 

felméréssel illetve lakossági kérések figyelembevételével 
Mindezeket magas szakmai színvonalon kell kivitelezni az alábbiak figyelembevételével: 

- megbízható helyről származó, kiváló habitusú növényállománnyal, 
- szaktanácsadás igénybevételével, 
- megfelelő alapanyagok felhasználásával (a növényekhez virágföld, hosszan lebomló 

tápanyagok, mulcs, a fásításhoz marhatrágya, karó, dréncső), 
- rendszeres öntözéssel. 
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Közterületek parkosítása 2020 

előzetes kalkuláció 
      

tétel db 
nettó 

bruttó 
ár/db ár összesen 

díszfacsemete 10 10 000 Ft 100 000 Ft 127 000 Ft 

díszfacsemete 25 12 000 Ft 300 000 Ft 381 000 Ft 

díszfacsemete 15 15 000 Ft 225 000 Ft 285 750 Ft 

díszfacsemeték 50   625 000 Ft 793 750 Ft 

cserje 100 1 900 Ft 190 000 Ft 241 300 Ft 

évelő növény 150 630 Ft 94 500 Ft 120 015 Ft 

évelő növény 150 790 Ft 118 500 Ft 150 495 Ft 

évelő növény 100 1 000 Ft 100 000 Ft 127 000 Ft 

cserjék, évelők 500   503 000 Ft 638 810 Ft 

egynyári növények 600 240 Ft 144 000 Ft 182 880 Ft 

egynyári növények 600 320 Ft 192 000 Ft 243 840 Ft 

egynyári növények 300 550 Ft 165 000 Ft 209 550 Ft 

egynyári növények 100 700 Ft 70 000 Ft 88 900 Ft 

egynyári növények 1600   571 000 Ft 725 170 Ft 

ÖSSZESEN     1 699 000 Ft 2 157 730 Ft 

 
Fedezet: Közmunkaprogram, Onerő 
Tervezett költség: 2 157 730 Ft, 
Tervezett önerő:	Közmunkaprogram	elfogadásától	függően	
	
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 
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Tervezett költség: 221.211.900,- Ft 
 
Kastélypark	
 
Horvát-Magyar Intereg pályázat keretében lehetőség van a Templom tér 8. szám alatti 
Eszterházy kastély parkjának tematikus újra gondolása. 
Forrás. pályázat/önerő: 70.000.000/3.000.000 Ft 
	
C)	Köztemető 
 
A 2020. 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 2020.-ban is Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. 
szakmai irányıt́ásával a közmunkaprogramon keresztül tervezzük megvalósı́tani. A 
közfoglalkoztatásban folytatni kıv́ánjuk a temetői járdák épı́tését javı́tását és a 
virágosıt́sát.  
Fedezet: Közmunkaprogram, Onerő 
Tervezett önerő: 550.000,-Ft, közmunkaprogramtól függően.  
 
Kerítés	
 
A temető kerı́tés épı́tés folytatása a Ny-i oldalon, illetve dı́szkerı́tés épı́tése a bejárati 
oldalon, 2020-2021 évre tervezzük megvalósı́tani., továbbá a drótkerı́tés folytatását 
tervezzük. 
 
Fedezet: Közmunka/Onerő 
Tervezett önerő: 4.000.000 (2020. évben közmunkaprogramban a kerı́tés folytatása 
tervezzük 50.000,-Ft). 
 
Városi	köztemető	közvilágításának	fejlesztése	
 
A temető kapuja, illetve ravatalozó épület közötti járdaszakaszon, egy darab napelemes 
parkvilágı́tó lámpa, a ravatalozó épületén 1 db kültéri napelemes szürkületi kapcsolóval 
ellátott mozgásérzékelővel ellátott világı́tótest, a bejáratnál pedig 1 db kültéri napelemes 
szürkületi kapcsolóval ellátott mozgásérzékelővel ellátott világı́tótest, kiépı́tése tervezett 
a lakossági igények nyomán. 
Fedezet: Onerő 
Tervezett önerő: 400.000,-Ft 
 
Az	üzemi	terület	leválasztása.	
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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 Onerő 
Tervezett önerő: 100.000,- Ft 
 

Fontosság
i sorrend 

Felújítás 
pótlás 

beruházás 
megnevezés

e 

Felújítás és 
pótlás 

beruházás 
helyszíne 

Tervezet
t költség

Forrás megnevezése 

Megvalósítás 
időtartama 

Tervezett 
időtáv 

(eFt) 
Kezdé

s 
Befejezé

s 

(rövid /  
közép / 
hosszú) 

1. 

Virágosítási 
és fásítási 
program 
Zöldfelületek 
értéknövelő 
fenntartása 

Közterületek  5000 
Önerő 
Közfoglalkoztatás 

 
Folyamato

s 

3 
Köztemető 
értéknövelő 
fenntartása 

Temető  1000  
Közfoglalkoztatás 
Önerő 

 
Folyamato

s 

2. 

Urbach tér 
tematikus 
játszótér 
kialakítása 

Urbach tér  220000  Pályázat  2020  2021  Rövid 

6.  Kastély‐park 
Templom 
tér 

70000   Pályázat/ Önerő  2020  2023  Közép 

 
	

II.	A	bérlemények	
 
A)	Karbantartási	feladatok	
 
 
Önkormányzati	bérlakások	karbantartása:	
 
Jelenleg 45 db önkormányzati lakás áll a város tulajdonában. Az önkormányzati 
bérlakások kezelését 2018. február 1-jétől a Szentlőrinci Közös Onkormányzati Hivatal 
látja el. 	
	
Üres	ingatlanok:	
	

 Megye	u.	3.,	1.sz.	lakás	
 Munkácsy	u.	50.,	2.sz.	lakás 
 Munkácsy	u.	56.	épület	

	
 
A 2020. évben a lakásokból származó bérleti dı́j bevételt 7.000.000 Ft-al tervezünk.  
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A 45 db önkormányzati bérlakás karbantartási feladataira 300.000 Ft-t tervezünk, 
amelynek az oka, részben hogy 15 db önkormányzati lakás teljes felújı́tást elvégeztük (egy 
lakás folyamatban van), másrészről az új bérletiszerződési állomány átgondolásával és 
megújı́tásával a karbantartási költségek jelentős részben a bérlőre hárulnak.  
	
Önkormányzati	épületek	karbantartása	
	

Hrsz	 Meg‐nevezés	 Cím	 m2	 Jelenlegi	
funkció	

339		 Arany János utcai óvoda 7940 Szentlőrinc ARANY 
JÁNOS  22 

2275 nevelési 

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

1038 egészségügyi 

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

1492
4 

konyha, 
sportcsarnok 

562/22		 Irodaház 7940 Szentlőrinc, DEÁK 
FERENC UTCA 20 

2332 - 

723/1/		 Kodolányi Utcai Általános Iskola és 
Diákotthon 

7940 Szentlőrinc KODOLÁNYI 
UTCA 13 

15813 oktatási, szociális, 
kulturális 

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

4684 nevelési 

596/1		 Múzeum 7940 Szentlőrinc, SZENT 
ISTVÁN UTCA 2 

654 kulturális 

267		 Nevelési tanácsadó és kultúrház, 
étterem 

7940 Szentlőrinc, TEMPLOM 
TÉR 1 

6785 kulturális, 
közösségi, iroda 

259		 Polgármesteri hivatal 7940 Szentlőrinc Templom 
TÉR 8 

10765 iroda 

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

457 szállás-épület 

531/	9		 Tekepálya sportlétesítmény 7940 Szent-lőrinc, BÁNYÁSZ 
UTCA  

252 - 

358/	2	 Tűzoltó szertár 7940 SzentlőrincSZÉCHENYI  
20 

231 szolgáltató 

385		 Udvar ás városháza és idősek 
otthona és gazdasági  

7940 Szent-lőrinc MUNKÁCSY 
MIHÁLY  1 

5416 szociális 

975/	1		 Üdülő-épület, udvar* 7940 Orfű, Dollár 27. 1068
1 

szállásépület 

HRSZ:	
069/14,	

Tarcsa-puszta kultúrház - 8528
m2   

kultúrház 

	
Az önkormányzati épületek karbantartására 10,500.000,-Ft-t tervezünk. 
	
B)	Ingatlanfejlesztés	
 
A Munkácsy	u.	56. számú ingatlan tekintetében az ingatlan gazdaságosan nem újı́tható 
fel, ezért a bontása szükséges. A tulajdonviszonyok földhivatali rendezése 2019. évben 
megtörtént. A bontás után keletkező épı́tési telek forgalomképes vagyonelemként 
hasznosı́tható, ezért az ingatlan eladását, javasoljuk, az erről készült értékbecslés alapján 
4.000.000,-Ft értéket képviselne, amely a bontás költségeire fedezetet nyújt. 
 
Szükséges becsült fedezett: 3.000.000,- Ft 
 
Megye	u.	3. és az Erzsébet u. 10. szám alatti mindösszesen 3 db lakóingatlan fejlesztését 
végezzük el. A fejlesztés során, kialakı́tásra kerül (illetve került) a vizesblokk, konyha, 
lakószoba, a teljes közműrendszer, nyı́lászárók cseréje. 
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Szükséges becsült fedezett: 2.000.000,-Ft (2020. évi költségvetésből) 
 
Orfű,	Barátság	kulcsosház	–Balatonszéplak‐üdülő 
 
A 2020. évi tervezett felújításokra, karbantartásra a tárgyévi költségvetésben kb. 
1.200.000,-Ft azaz egymillió-kettőszázezer forint biztosítandó. A 2020. évben 
Balatonszéplak-üdülőben a nyílászárók cseréjét szeretnénk végrehajtani.  
 
Szociális	Szolgáltató	Központ	Családsegítő	Szolgálat	bővítése	
 
A 2019. évben biztosıt́ani kell a Szociális Szolgáltató Központ Családsegı́tő Szolgálat 
részére két helységet az Ovodai és iskolai szociális segı́tő tevékenység támogatása 
feladatok ellátására, valamint szükséges lenne egy helyiség kialakı́tása ügyfélfogadói 
használatra. 
 
Szükséges becsült fedezett: 2.000.000,-Ft 
 
Irattár	kialakítása	
 
A Baranya Megyei Kormányhivatal megállapı́tása szerint a Szentlőrinci közös 
Onkormányzati Hivatal irattári helyı́ségei 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 
 
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 
 
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 
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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 erősı́tése, 
 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 .- HUFTámogatás aránya: 100 % 
Támogatási döntés dátuma: 2017.12.13 
 
A projekt fő célként határozza meg a Szentlőrinci Kistérségi Többcélú Onkormányzati 
Társulás által fenntartott Szentlőrinci Kistérségi Ovoda 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. 
Onállóan nem támogatható, kötelezően megvalósı́tandó tevékenységek közül az 
akadálymentesı́tés, az energiahatékonysági fejlesztések, illetve a nyilvánosság biztosı́tása 
releváns. 
Onállóan nem támogatható, választható tevékenységek közül a melegı́tő konyha 
fejlesztése, gyermek pancsoló, vı́zpermetező kialakı́tása, parkolóférőhely fejlesztése és a 
bölcsőde tekintetében annak alapfeladatain túli szolgáltatás biztosıt́ása valósul meg a 
projekt során. 
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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 kiviteli tervek készítése folyik, a így az nem tervezhető 
Tervezett költség: 265.327.375,- Ft 
 
Szentlőrinci	 Szociális	 Szolgáltató	 Központ	 alapszolgáltatásainak	 fejlesztése	 (7940	
Szentlőrinc	Munkácsy	M.	u.	1‐3.)	
 
Szerződött támogatás összege: 71.139.186 FtTámogatás mértéke: 100%A projekt 
tervezett befejezési dátuma: 2019.08.31.A projekt azonosı́tó száma: TOP-4.2.1-16-BA1-
2017-00004 
 
A település elöregedése és a lakosságszám fogyatkozása olyan probléma, amelyet kezelni 
csak a gazdaság erősı́tésével és a közszolgáltatások szı́nvonalának növelésével lehet. A 
helyi önkormányzat elsődleges feladata olyan élettér kialakı́tása, amely a lakosság 
alapvető igényeit helyben elégıt́i ki. Ebben kiemelkedő szerep hárul a szociális 
alapszolgáltatások komplex fejlesztésére.  
Jelen projekt a Szentlőrinci Szociális Szolgáltató Központ korszerűsı́tésére irányul. A 
fejlesztés során az intézmény épülete teljes körű átalakı́táson esik át. A fejlesztéssel 
érintett épületben az alábbi alapszolgáltatások találhatóak: 

- nappali ellátás 
- étkeztetés 
- házi segı́tségnyújtás. 

A beruházás célja az intézmény működési területén élő, szociális helyzetük, egészségügyi, 
mentálhigiénés állapotuk miatt rászorult emberek megfelelő szıńvonalú ellátása, a 
családok kiegyensúlyozottabb életvitele, a konfliktusos élethelyzetek feloldása, a 
hátrányok mérséklése, a gyermek testi, lelki egészségének családban történő nevelésének 
elősegı́tése érdekében. 
 
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 kialakı́tásának 
ésszerűsıt́ése, 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, tervező közbeszereztetése februárban várható, 
kivitelezői közbeszerzés és az építés 2019-ben valósul meg. 
Tervezett költség: 71.139.186,- Ft 100 % 
	
Kodolányi	utcai	általános	iskola	Szentlőrinc,	Kodolányi	utca	13.	



16 
 

A Kodolányi utcai általános iskola épületét 151 millió forintból korszerűsı́tik energetikai 
szempontból. Itt található meg a könyvtár, és a családsegıt́ő szolgálat is. Tető- illetve külső-
szigetelést, nyı́lászáró cserét és fűtéskorszerűsı́tést is végre fognak hajtani a jövőben a 
projekt keretén belül. A szóban forgó épületen kıv́ül a szociális szolgáltatóközpont is be 
van vonva a pályázatba, ahol szintén végrehajtják a tervezett fejlesztéseket. az épı́tkezés 
valószı́nűleg 2020-ban kezdődik majd, és 2021-re tervezik játszótér, az épület és a büfé 
átadását is. 
 
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. 
	
Nemzeti	Köznevelési	Infrastruktúra	Fejlesztési	Program	Szentlőrinci	tanuszoda	
Fedezett Pályázat 
Tervezett önerő: 3.000.000. Ft 
Tervezett költség: kormányközi  
	
Tervezett	projektek	
	

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.  3000 
Költség‐
vetés 

  Rövid 

2 

Szentlőrinci Liszt 
Ferenc úti óvoda 
felújítása, 
bővítése 

Liszt F. u. 2.  218000 
Pályázat 
 

  Rövid 

3. 
Iparterület 
fejlesztése 
Szentlőrincen 

Északi iparterület  250000 Pályázat 
 

  Rövid 

4. 

Balatonszéplak‐
alsó üdülő 
általános 
felújítása 

Balatonszéplak‐alsó, Hámán 
Kató u. 67. 
 

600 
Költség‐
vetés 

2020  2021  Rövid 

5. 

Barátság 
kulcsosház 
általános 
felújítás 

Orfű, Dollár utca 27.  600 
Költség‐
vetés 

2020  2020  Rövid 

6. 

Kulturális és 
Társadalmi 
Központ 
kialakítása 

Kodolányi utca 13.  155000 
Pályázat 
 

2020  2021  Rövid 
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7 
Családsegítő 
Központ irodák 
kialakítása 

Kodolányi utca 13.  1000     2020  2021  Átfutó 

7. 

Szentlőrinci 
Szociális 
Szolgáltató 
Központ 
alapszolgáltatása
inak fejlesztése 

Munkácsy utca 1‐3  711000 
Pályázat 
 

2020  2021  Átfutó 

8. 

Szentlőrinci 
EGYM iskola 
orvosi rendelő 
kialakítása 

Kodolányi u. 13.  500  
Költség‐
vetés 

2020  2020  Rövid 

9. 
Irattár 
kialakítása 

Templom tér 1‐3, 5.  2000  
Költség‐
vetés 

2020  2021  Átfutó 

10 
Erzsébet u. 10. 
Megye utca 3. 

Lakás felújítás  2000  
Költség‐
vetés 

2020  2020  Rövid 

11. 
Templom tér 1‐5 
ingatlan 
fejlesztése,  

Templom tér 1‐3, 5.  4000  
Költség‐
vetés 

2020  2020  Rövid 

12. 
Egészségház 
fejlesztése 

Kossuth u. 1.  2000  
Költségvet
és 

2020  2021  Átfutó 

 
Fedezet: Közmunkaprogram, Onerő 
Tervezett költség: 709.200.000,-Ft 
Tervezett önerő:	13.700.000	‐	Ft1	(2020‐ban	12.700.000,‐Ft)  
 
III.	Ingatlan	hasznosítás	
 
A 2017-től kezdődően az ingatlan árak folyamatos emelkedése mellett a lakásépı́tési kedv 
is jelentősen nőt. Az Onkormányzat 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: 
 
1036/56 hrsz. 
1036/57 hrsz. 
1036/58 hrsz. 
1036/60 hrsz. 
1036/61 hrsz. 
94/3 hrsz., Munkácsy u. 56. 
378/2 hrsz. Munkácsy u. 9.  
95/6 hrsz. Munkácsy 50. 
531/9 Tekepálya. 
 
A fenti ingatlanok épı́tési telekként eladási szándékkal kerültek kialakı́tásra, azonban a 
94/3, (részben a szennyvı́z nincs bekötve, az utcában van) kivételével a közművesı́tés nem 
történt meg, ezért az érték és a forgalmazhatóság javı́tása érdekében a vı́z-szennyvıź 

 
1 A közbeszerzési eljárások eredménye nem ismert a tervezéskor. 
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tekintetében a közművesı́tését javasolt elvégezni, amit az eszközhasználati dı́j fedezhet. A 
várható bevétel 32.000.000,-Ft, amit a piac és az értékbecslések módosı́thatnak. 
 
IV.	 Környezetvédelem,	 fenntarthatóság,	 köztisztaság,	 hó	 és	 síkosság	
mentesítés	
	
A közterületek és a közparkok állapota, valamint a játszóterek karbantartása folyamatos 
feladat, ahol a kiemelt területek külön elbánásban részesülnek. Szentlőrinc Város 
Önkormányzat a köztisztasági feladatainak ellátását szerződéses viszonyban a 
Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft-n keresztül látja el, az alábbiak szerint:  
	

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

 
Tervezett	projektek	
	

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 

2. 
Tudatformálás 
társadalmi 
akciók 

‐  300  Költségvetés, pályázat 2020  ‐  Folyamatos 

3.  TeSzed  közterületek 50  Költségvetés  2020  ‐  Folyamatos 

 
Szentlőrinc, 2020. február 27. 
 
 

Koltai Péter Dr. Tóth Sándor 
Polgármester Jegyző 

 
 
Jóváhagyta Szentlőrinc Város Önkormányzata a 47/2020.(II. 27.) KT határozatával. 
 

Dr. Tóth Sándor 
Jegyző 

 


