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Szentlőrinc Város Önkormányzat 2021. évi 
közterületi és ingatlanfejlesztési koncepciója 

 
 
A koncepció alaptétele, hogy az OÖ nkormányzat és annak szervezetei piaci megközelı́téssel és 
módszertannal működnek és piaci személettel hozzák meg döntéseiket, úgy, hogy –a hozam két 
formája: pénzbeli és társadalmi –ez utóbbit a számıt́ásokban 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 aktı́v 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 aktı́v bevonása (PPP, EU, vállalkozói tőke)  
6. fiatalı́tás célzattal 

A koncepció felvetése alapján azönkormányzati ingatlanhasznosıt́ás 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, másrészről a 
szakmunkákat igényló feladatok esetében külső vállalkozókkal végeztetjük el a feladatot.  
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A) Utak, járdák, vízhálózat, csatornák, infrastruktúra 
 
Szentlőrinc szennyvíz rendszer 
 
A tervezési időszakban előre nem látható körülmények miatt a rendkívüli helyzetből adódó 
azonnali feladatok elvégzésére a ténylegesen rendelkezésre álló éves forrás 11,7 százalékát 
terveztük. 
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 30 évvel ezelőtti állapotnak megfelelő. Időszerű lenne egy teljes felújítás a 
szociális épületen (szigetelés, nyílászáró csere, padlóburkolat felújítás, mosdó-wc-k felújítása).  
A hálózati átemelőkben működő szivattyúk állapota a folyamatos üzem következtében 
amortizálódik, ezért szükséges a gépészeti berendezések cseréje, valamint a villamos szekrények 
felújítása. 
 
A közútszakaszainkon megtalálható aknafedlapok a közút síkjához képest az évek során 
megsüllyedtek, illetve az azokat körülvevő útszelvény süllyedt, a jelenség helyenként a közúti 
forgalmat veszélyeztető mértékben tapasztalható, amely sürgős javítási igényt von maga után. 
 
Tarcsapuszta 
 
Tarcsapuszta településrészen a közcsatornás szennyvízelvezetés és a vezetékes gázszolgáltatás 
közszolgáltatás megoldatlan.  
 
Vezetékes gázszolgáltat 
 
Tervezési és engedélyezési szakasz  
 
Becsült költségek: 2.000.000 
Forrás: Pályázat/lakossági hozzájárulás 
 
Szennyvízelvezetés 
 
Tarcsapuszta településrészen a szennyvíz hálózat nem épült ki. Az itt élők számára is megoldást 
kell találni az alapvető szolgáltatások fejlesztésére így a szennyvízelvezetési problémákra is. 
Probléma, hogy a szennyvízelvezetés megoldása uniós forrásokból külterületeken nem 
finanszírozott, másrészt az ott lakók az ingatlanaik fejlesztéséhez nem, vagy rosszabb feltételekkel 
kapnak hiteleket, mintha azok belterületi ingatlannak számítanának. A megoldás elsősorban az 
egyedi szennyvízkezelő berendezések révén látszik elérhetőnek, autonóm és természetközeli 
szennyvízkezelési megoldásokkal. A költségek miatt azonban a beruházás pályázati forrásból, és 
lakossági önerő bevonásával tud megvalósulni.   
Becsült költségek: 16.000.000 
Forrás: Pályázat/lakossági hozzájárulás 
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 
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Fontossági 
sorrend 

Objektum 
megnevezés Objektum elem Tervezett 

költség, eFt 
Rendelkezésre 
álló forrás, eFt 

1. Szentlőrinc 
szennyvízrendszer 

Rendkívüli 
helyzetből adódó 
azonnali feladatok 

427 eFt 427 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. 

4.000 eFt 4.000 eFt 

4. Szennyvízaknafedlapok  
Aknafedlapok 
süllyesztése, 
kiemelése 

1200eFt 1200eFt 

 
Ivóvízhálózat 
 

Fontossági 
sorrend 

Objektum 
megnevezés Objektum elem 

Tervezett 
nettó 

költség, eFt 

Rendelkezésre 
álló forrás, eFt 

1. Ivóvízhálózat 
Rendkívüli helyzetből 
adódó azonnali 
feladatok 

427 eFt 300eFt 

2. Ivóvízhálózat 
Vízhálózíti szerelvények, 
tűzcsapok felújítása, 
cseréje 

3.000 eFt 1 250 eFt 

3. Ivóvízhálózat Hga. bekötővezetékek 
cseréje 4.000 eFt 1 400eFt 

 
Forrás: Eszközhasználati díj 
 
Tarcsapuszta 
 

Fontossági 
sorrend 

Objektum 
megnevezés Objektum elem 

Tervezett 
nettó 

költség, eFt 

Rendelkezésre 
álló forrás, eFt 

1. Vezetékes 
gázszolgáltatás  2000 - 

2. Szennyvízelvezetés  40.000 - 
 
Tervezett költség: 42.000 
 
Csapadékvízelvezetés 
 
A 2020. év során megkezdett tisztı́tási munkálatokat 2021. évben folytatjuk, a hangsúlyt a zárt 
csapadékelvezetők tisztı́tására helyezve. A zárt csapadékvı́z-elvezető rendszerek a településen 
kisebb nyomvonalhosszon vannak jelen, ugyanakkor tisztı́tásuk azonos fontosságot képvisel, a 
tavalyi évben megkezdett tisztı́tási munkálatok folytatása indokolt különösképpen Szentlőrinc, 
Erzsébet utca területén. A közterületi csapadékelvezetés a közutak rendeltetésszerű 
használatának figyelembevételével történő fejlesztése Szentlőrinc Temető utca- Aradi vértanúk 
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útja találkozásánál nyı́lt csapadékelvezető árok befedésével, valamint AÁ rok utca esetében nyitott 
folyóka rendszer kiépı́tésével végzendő el. 
 
Csapadékvíz-elvezető rendszer tisztítása, fejlesztése 
 
A zárt csapadékelvezetők tisztı́tását külső vállalkozó bevonásával tervezzük elvégezni. A 
csapadékelvezető tisztı́tása elsősorban az Erzsébet utca közterület szakaszán indokolt.  
 

Fontoss
ági 

sorrend 

Felújítás és 
pótlás 

megnevezése 

Felújítás és pótlás 
helyszíne 

Tervez
ett 

nettó 
költsé

g 
Forrás megnevezése 

Megvalósítás 
időtartama 

Tervez
ett 

időtáv 

(eFt) Kezd
és 

Befeje
zés 

(rövid 
/  

közép 
/ 

hosszú
) 

1. 

Mederlapozá
si 
munkálatok 
 

Arany János utca 2250 Önerő  Rövid 

2. 

Hivatali 
épületegyütt
es 
s vizesedési 
problémáinak 
megoldása 

Templom tér 1-3, 5 11.000 Önerő  2021 2025 Átnyúl
ó 

3. 
Vízelvezető 
árok 
megerősítése 

Temető utca 
 350 Önerő 2021 2021 Rövid 

4. 

Települési 
környezetvéd
elmi 
infrastruktúr
a fejlesztések 

Csapadékelvezetés 
korszerűsítése 

10567
2 

Pályázat (100%-ban 
támogatott) 2021 2024 Átnyúl

ó 

5. csapadékelve
zetés javítása Árok utca 200 Önerő  2021 2022 Átnyúl

ó 

6. 
zárt 
csapadékelve
zető tisztítása 

Erzsébet utca 1000 Önerő 2021 2021 rövid 

 
Fedezet: OÖ nerő/pályázat 
Tervezett költség (csapadékelvezetés és vı́zhálózat közösen): 26.447.000,-Ft 
Tervezett önerő: 26.447.000,- Ft (2021-ben 7.550.000,-Ft) 
 
 
Közlekedés fejlesztés 
 
2021. évben a közterületi „sötét foltok”, balesetveszélyes pontok megvilágításának célja a kitűzött 
cél, emellett hangsúlyt kap a Templom téri parkosítási pályázattal párhuzamoson a parkolók 
rendeltetésszerű megvilágítása. Egyebekben fejlesztésre kerül a Váci Mihály utca, Bertalan 
Püspök utca illetve Szőlőhegyi középső út megvilágítása is lakossági igény alapján. 
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Közútjaink javítása tekintetében az általános útkarbantartási feladatok részét képezik a járdák, 
gyaloghidak felújítása is, aminek a 2021. évi START munkaprogram is szerves részét képezi. 
Lakossági igényeknek megfelelően terveink között szerepel két új gyalogátkelőhely létesítése 
Erzsébet utca, valamint Pécsi utca közterületeken. 
 
Fedezet: OÖ nerő 
Tervezett költség: 2.800.000 
Tervezett önerő: 2.800.000 
 
Tarcsapuszta  
 
A település rész közvilágítása hiányos, a 2020. évben megvalósult  A fejlesztés folytatásaként a 
Kerékpár úton, IKR bekötőútnál,  helyezünk el napelemes lámpákat. Boróka utca 2db napelemes 
lámpa elhelyezése tervezett 
 
Fedezet: OÖ nerő 
Tervezett költség: 150.000 
Tervezett önerő: 150.000 
 

Fontos
sági 

sorren
d 

Felújítás és 
pótlás 

megnevezé
se 

Felújítás és pótlás helyszíne 

Tervezett 
költség 

Forrás 
megn
evezé

se 

Megvalósítás 
időtartama 

Tervez
ett 

időtáv 

(eFt) Kezdés Befeje
zés 

(rövid 
/  

közép 
/ 

hossz
ú) 

1. 

Városi 
közvilágít
ási 
rendszer 
fejlesztése 

Szőlőhegy, Váci M. u., Bertalan P. u.       2 800  Önerő  Rövid 

2. 

Templom 
tér 
közvilágít
ás 
fejlesztése 

Templom tér 8. parkoló,        2 000  önerő 2021 2021 Rövid 

4. 

Temető 
autóbusz 
öböl 
kialakítása 

Városi köztemető (Bükkösdi- út, 
országos közút)     1 000  Önerő 2021 2022 Átnyúl

ó 

5 

Autóbusz 
megálló 
karbantrat
ása, 
telepítése 

Jókai u.   1 500  Önerő 2021 2021 Rövid 

5. 

Árok utca 
– burkolt 
útszakasz 
kiépítése 

Árok utca        5 000  
START 
progr
am 

2021 2023 Átnyúl
ó 
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6. Kátyúzás, 
útjavítás 

Szentlőrinc, belterület       2 500  Önerő 2021 2021 Rövid 

7. 

Templom 
tér 
parkoló 
rekonstru
kció 

Templom tér 8. sz. alatti parkoló     1 000  Önerő 2021 2021 Rövid 

8. 

Járdák, 
járdaszaka
szok 
helyre-
állítása, 
úttest 
karbantat
ás 

Arany J. u, Urbach tér, Szent István u.   

2021. 
START 
MUNK
APRO
GRAM  

2021 2022 átnyúl
ó 

9. 
Keresztes-
pusztai 
bekötő út 

Keresztespuszta bekötőútja   20 000  Önerő 2021 2024 Átnyúl
ó 

10. Attila utca 
fejlesztése 

Keleti lakóterület, Attila utca 
útszakaszának kialakítása   5 000  Önerő 2021 2022 Átnyúl

ó 

11. 

Szentlőrin
c-
Tarcsapus
zta 
kerékpárú
t 

Tarcsapusztai út    4 200  

Pályáz
at 
/öner
ő    

2021 2021 Rövid 

12. 

Kerékpáro
n az 
Ormánság
tól a 
Mecsekig 

Bükkösdi út szentlőrinci szakasza 1 800  Pályáz
at 2021 2022 Átnyúl

ó 

13. 

Tanuszod
a parkoló 
kialakítása 
árokfedés
sel 

Ifjúság utca 5000 
Önerő
/pályá
zat 

2021 2022 Átnyúl
ó 

14. 
Kamera 
rendszer 
kiépítése 

Szentlőrinc, Belterület   2 000  Pályáz
at 2021 2024 Átnyúl

ó 

15. 

2db 
gyaloghíd 
felújítása 
/Attila u./ 

Attila u.                     
100 Önerő 2021 2021 Rövid 

16. 

Iparterüle
t, 
bekötőút 
kialakítása 

Iparterület 1 000 Önerő 2021 2021 Rövid 

17. 
Városi 
köztemető
ben utak, 

Városi köztemető                     
500  Önerő 2021 2021 Rövid 
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járdák 
kialakítása 

18. 
Szőlőhegyi 
felső út 
javítása 

Szőlőhegyi felső út                     
150  Önerő 2021 2021 Rövid 

19. 

Pécsi u. és 
Erzsébet 
u. 2db 
gyalogátk
elő 
létesítése 

Pécsi u. és Erzsébet u.     2 000  Önerő 2021 2022 Átnyúl
ó 

20. 

Munkácsy 
M. u. 
meglévő 
gyalogátk
elő 
jelzőfénye
s 
megvilágít
ás 

Munkácsy M. u. – Attila u. 
kereszteződés 

                    
400  Önerő 2021 2021 Rövid 

21. 

Sportpark
nál 
járdapere
m, 
valamint 
bekötőjár
da 
kialakítása 

Pécsi u. sportpark                       
30  Önerő 2021 2021 Rövid 

 

Tarcsapus
ztai út – 
Boróka 
utca 
megvilágít
ás 
leágazónál 
1db 
napelemes 
lámpa 
kiépítése 
 

Tarcsapusztai út                       
150 Önerő 2021 2021 Rövid 

 
Fedezet: Közmunkaprogram, OÖ nerő 
Tervezett költség: 362.405.000,-Ft 
Tervezett önerő: 53.130.000,- Ft (2021-ban 20.100.000,-Ft) Közmunkaprogram 
elfogadásától függően 
 
 
 
 
 
B) Zöldterületek 
 
Zöld infrastruktúra fenntartása, fejlesztése (Hagyományos közfoglakoztatási program) 
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Szentlőrinc közterületeinek, parkjainak 2018-ban megkezdett, hosszú távú koncepcióra épülő 
gondozását, revitalizációját 2021-ban is folytatni kívánjuk. Ez a folyamat az élhető, esztétikus, zöld 
kisváros alapvető kívánalma. 
 
Főbb célkitűzések: 

- meglévő 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 
- Faültetés Pécsi utca, Munkácsy utca területeken 
- Sövényesítés Liget utca, Pécsi utca közterületeken. 

 
Zöld Város 
 
A Zöld Város projekt keretén belül Szentlőrinc legnagyobb terén, az Urbach téren 221 millió forintból 
alakíthatunk ki tematikus játszóteret, melyet mind a gyerekek mind a felnőttek használhatnak majd. 
Kicsik számára kialakított 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 kialakítják. – A központi rész teljesen meg fog újulni, fásítások is lesznek, füvesítés, és 
kamerarendszert is kiépítünk.A pályázat másik pillére pedig az, hogy a tér melletti Sporttelepen 
büféépületet fogunk kialakítani, így a téren tartózkodók a közelbe tudnak menni egy frissítőt inni 
vásárolni. 
 
Fedezett Pályázat, önerő, 
Tervezett önerő: 0 
Tervezett költség: 221.773.900,- 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 
 
Tarcsapuszta Kiskastély 
 
Tarcsapuszta Közösségiház (069/14 hrsz.) Közösségi kert kialakítása 
 
Fedezett Önerő, közmunka 
Tervezett önerő: 100.000,- Ft 
Tervezett költség: 100.000,- Ft 
 
Örökségpark 
 
Bányász utca-közpark (531/7 hrsz.)  
A Bányász utcai, szabályozási tervünkben közparkként nyilvántartott zöldterületünk parkosítása a 
kitűzött cél fák, cserjék ültetésével, járda nyomvonal létesítésével, padok és közterületi hulladékgyűjtők 
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kihelyezésével, hogy a város pihenésre alkalmas esztétikusan kialakított zöldfelületeinek arányát 
növeljük. További cél a helyszínen örökségfa kijelölése. 
 
Fedezett Önerő, 
Tervezett önerő: 500.000,- Ft 
Tervezett költség: 500.000- Ft 
 
Fasorok megújítása, zöldterületek értéknövelő fenntartása 
 
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. 
A 2021. évben a Liget utcai, Munkácsy Mihály utcai fasor vizsgálatát és revitalizációját tervezzük. 
Elsősorban a város belterületén végzendőek el zöldterületkarbantartási munkálatok, szakértői 
felmérést követően, amelyek során a veszélyes, vagy elöregedő faállomány összeírásra kerül. A 
munkálatok egyaránt magukba foglalják a faállományunk visszafiatalítását, valamint pótlását. A 
pótlásban kiemelt szerepet kap a 2021. évi hagyományos közfoglalkoztatási program. Célul tűzzük ki 
mindemellett parkjaink általános szépítését, a padok, hulladékgyűjtők javítását, valamint madáretetők 
összeállítását, kihelyezését. 
 
Fedezett Önerő, közmunka 
Tervezett önerő: 5.000.000,- Ft 
Tervezett költség: 5.000.000,- Ft 
Kutyafuttató, Pécsi u. 
 
A pécsi utcai kutyafuttató értéknövelő fenntartása, kialakítása egy esztétikus városi zöldfelület 
kialakítását célozza meg, amely elsősorban az állattartók részére biztosítana hozzáférhető helyet a 
rekreációs időtöltésre. Tervezett a kutyafuttató kerítéssel történő elhatárolása, a tervezett kerítés 
útszakasz felőli oldalán zöldsáv létesítése, amely esztétikai szempontja mellett komoly jelentőséggel bír 
a levegő és a zajszennyeződés mérséklésében. További cél egy nyitott-fedett beálló építmény létesítése 
a kiépített járdaszakasz mellett, ami kényelmesebbé teheti a terület kihasználását az időjárás 
kedvezőtlensége esetében is.  
 
Forrás Közfoglalkoztatási program/önerő: 500.000.- 
 
 
 
C) Köztemető 
 
A 2021. évi önkormányzati közterület és temető üzemeltetési fenntartási fejlesztési feladatok 
ellátását két forrásból kı́vánjuk megvalósı́tani. Tervezett a ravatalozó épület karbantartása, 
valamint járdanyomvonalak létesıt́ése. 

 önerő 
 saját apparátus 

 
A köztemetőt az önkormányzat 2018. január 1. napjával vette át üzemeltetésre. A parkgondozási 
munkák nagyrészét 2021-ben is a közmunkaprogramon keresztül tervezzük megvalósı́tani. A 
közfoglalkoztatásban folytatni kı́vánjuk a temetői járdák épı́tését,  javı́tását és a virágosıt́ást. 
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Fedezet: Közmunkaprogram, OÖ nerő 
Tervezett önerő: közmunkaprogramtól függően.  
 
Kerítés, járdák 
 
A temető esetében keleti oldalon dıśzkerıt́és épı́tése tervezett főként saját apparátussal, 
előregyártott elemekből, valamint kisebb karbantartási munkálatok mellett a meglévő 
járdahálózat bővı́tésére kell sort kerı́tenünk. 
 
Fedezett OÖ nerő 
Tervezett önerő: 6.000.000,- Ft 
 
Az üzemi terület leválasztása. 
 
A köztemető ravatalozó mögötti észak-nyugati területen, a parkgondozási tevékenység érdekében 
egy üzemi területet választunk le, amelyet félkerı́téssel/paravánnal fedünk el a temetőlátogatók 
elől. Illetve a hulladékgyűjtő fedésre kerül. 
 
Fedezett OÖ nerő 
Tervezett önerő: 100.000,- Ft 
 
Városi köztemető -ravatalozó épületének felújítása 
 
A ravatalozó épület tető világı́tó ablakának mázolása szigetelésének javı́tása, tisztasági festéses, 
nyı́lászárók mázolása. 
 
Fedezett OÖ nerő 
Tervezett önerő: 120.000,- Ft 
 
Fedezet: Közmunka/OÖ nerő 
Tervezett önerő mindösszesen : 3.600.000  
 

Fonto
ssági 

sorren
d 

Felújítás 
pótlás 

beruházás 
megnevezé

se 

Felújítás és 
pótlás 

beruházás 
helyszíne 

Tervezett 
költség 

Forrás megnevezése 

Megvalósítás 
időtartama 

Terveze
tt 

időtáv 

(eFt) Kezdés Befeje
zés 

(rövid /  
közép / 
hosszú) 

1. 

Zöldfelüle
tek 
értéknöve
lő 
fenntartás
a 

Közterületek    5 000  Önerő Közfoglalkoztatás  Folyama
tos 

3 

Pécsi utca 
1-17. 
637/10 
hrsz.kutya
futtató 

Pécsi u. 
kutyafuttató 

                    
500  

Közfoglalkoztatás 
Önerő  Folyama

tos 
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2. 

Köztemet
ő 
értéknöve
lő 
felújítása 

Városi 
köztemető 6240 Önerő 2 0 2 1 2 0 2 2 Rövid 

6. 

Urbach tér 
tematikus 
játszótér 
kialakítás
a 

Urbach tér 221.773 Pályázat 2 0 2 1 2 0 2 3 Közép 

7. 
Penny 
játszótér 
felújítás 

Ifjúság u.   Önerő /tavalyi évben 
lezajlott anyagbeszerzés/ 2 0 2 1 2 0 2 1 

Rövid 

8. 

Nyárfa 
utca 
játszótér 
fejlesztése 

Nyárfa u.                     
100  Önerő 2 0 2 1 2 0 2 1 

Rövid 

9. 

Kastély-
park 
kialakítás
a 

Templom tér 8. 
kastélypark 3.500 Önerő /pályázat 2 0 2 1 2 0 2 2 

Rövid 

10. Közösségi 
faultetés 

Sportpark, 
Móricz Zs. u- 0 Önerő 2 0 2 1 2 0 2 1 

Rövid 

11. 

Szentlőrin
c, Bányász 
utcai 
közparkba
n 
örökségpa
rk 
kialakítás
a 

Bányász utca                      
500  Önerő 2 0 2 1 2 0 2 1 

Rövid 

 
Tervezendő költség: 227.613.000 .-Ft 
Tervezendő önerő 15.840.000 .- Ft 
 
 
 
 
II. A bérlemények 
 
A) Karbantartási feladatok 
 
Üres ingatlanok: 
 

• Megye u. 3., 1.sz. lakás 
• Templom tér 4/2. lakás 
• Széchenyi u. 20. tűzoltó szertár 
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A két jelenleg használhatatlan állapotban álló lakás felújı́tása a 2020. decemberében a Szentlőrinci 
Közüzemi Nkft.-vel kötött szerződés alapján folyamatban van, várhatóan 2021. év második 
harmadától szükséglakásként hasznosı́thatóvá válnak. 
 
Az önkormányzati épületek karbantartására 10,500.000,-Ft-t tervezünk. Az új bérletiszerződési 
állomány átgondolásával és megújı́tásával a karbantartási költségek jelentős részben a bérlőre 
hárulnak.   
 
Megye u. 3., 1.sz. lakás 
Alapközművesı́tés korszerűsı́tése szükséges, aljzatbetonozással, felületképzési munkálatokkal. 
 
Fedezett OÖ nerő, 
Tervezett önerő: 0 
Tervezett költség: 3.000.000,- Ft 
 
Templom tér 4/2. lakás 
Szükséglakás kialakı́tása belső felületképzéssel, szennyvı́z- és ivóvı́zelvezetés kiépı́tésével. 
 
Fedezett OÖ nerő, 
Tervezett önerő: 0 
Tervezett költség: 1.000.000,- Ft 
 
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 

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. 
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Bérlakások 
 
Jelenleg 39 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 
dıj́on. Az igénylési adataink alapján a 2018 évi lakásvásárlások ellenére, a városban jelentős igény 
lenne további önkormányzati bérlakásokra. 
 
 

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. 9 33 lakóingatlan felújításra szorul, 

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

48 lakóingatlan jó 

Templom tér 4/2 60 lakóingatlan felújításra szorul 
 
Bérleti díjak: 
 
A 2020. évben a lakásokból származó bérleti dı́j bevétel 5.076.864,- Ft, a 2021. évben 5.000.000.- 
Ft-al tervezünk.  
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. 
 
Bérlakások állapota 
 

 
B) Ingatlanfejlesztés 
 
Orfű kulcsosház - Balatonszéplak-üdülő 
 
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 

33%

18%

28%

13%

8%

Bérlakás állomány állapot szerinti megoszlása

Felújított Jó Megfelelő Felújításra szorúló Lakhatatlan
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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 2021. évi általános felújítási (villamos szerelési munkák) keretben legalább 2.000.000 Ft.-ot 
azaz kétmillió forintot szükséges biztosítani. 
 
A 2021. évi tervezett felújításokra, karbantartásra a tárgyévi költségvetésben kb. 1.500.000,-Ft 
azaz egymillió-ötszázezer forint biztosítandó. A 2021. évben Balatonszéplak-üdülőben a tető 
javítását szeretnénk végrehajtani. 
Fedezett OÖ nerő, 
Tervezett önerő: 1.500.000 
Tervezett költség: 1.500.000,- Ft 
 
Barátság Kulcsosház 
 
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. 
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 2021. évi tervezett felújításokra a tárgyévi költségvetésben kb. 500.000,-Ft azaz nyolcszázezer 
forint biztosítandó.  
 
Fedezett OÖ nerő, 
Tervezett önerő: 500.000 
Tervezett költség: 500.000,- Ft 
 
Iskolaorvosi rendelő kialakítása 
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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. 
 
Fedezett OÖ nerő, 
Tervezett önerő: 500.000,-Ft 
Tervezett költség: 500.000,-Ft  
 
Irattár kialakítása 
 
A Baranya Megyei Kormányhivatal megállapıt́ása szerint a Szentlőrinci közös OÖ nkormányzati 
Hivatal irattári helyiségei nem felelnek meg a jogszabályi előı́rásoknak ezért az irattár kialakı́tása 
szükséges. Az irattár kialakıt́ása 2020. év végén megkezdődött, a munkálatok előreláthatólag 
2021. év márciusban lezárulnak 
 
Szükséges becsült fedezett: 500.000,-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 
 
 
Tarcsapuszta „Kiskastély” 
 
A Tarcsapuszta „Kiskastély” épületének fejlesztése keretében ereszcsatorna felújı́tása szükséges. 
 
Fedezett OÖ nerő, Pályázat  
Tervezett önerő: 350.000-Ft 
Tervezett költség: 350.000,-Ft  
 
Templomtér 1-3. 8. 
 
Komplett épületrekonstrukció szükséges különös tekintettel a vı́zszigetelési munkálatok 
elvégzésére, nyı́lászárók cseréjére és a 2020. évben megkezdett nyı́lászárókra vonatkozó mázolási 
munkálatokat foglalja magába. 
 
Fedezett OÖ nerő, Pályázat 
Tervezett önerő: 2021. évben 6.000.000 ,-Ft  
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Tervezett költség: 6.000.000,-Ft. 
 
OÁ ramúzeum kialakı́tása 
 
Aljzatbetonozás, melegburkolás, vakolási és festési munkálatok elvégzése saját apparátussal. 
 
Fedezett OÖ nerő 
Tervezett önerő: 300.000,-Ft 
Tervezett költség: 300.000-Ft  
 
Egészségház fejlesztése  
 
A Kossuth Lajos utca 1. északi homlokzaton bejárati portál festése 
 
Fedezett OÖ nerő 
Tervezett önerő: 600.000,-Ft 
Tervezett költség: 600.000,-Ft  
 
Család és Gyermekjóléti Szolgálat / Központ iroda helyiségeinek kialakítása/ 
 
A Család és Gyermekjóléti Szolgálat részre négy iroda helyiség és egy tanácsterem kialakítására 
lenne szükség. Fontos, hogy a Család és Gyermekjóléti Szolgálat nem helyezhető el csak 
akadálymentesített épületben vagy épületrészben, így az emeleten nem helyezhető el. A 
beruházás megvalósítása a Liszt F. utcai óvoda épület beruházás befejezése és az ideiglenesen az 
épületben működő óvodai csoportok átköltözése után valósítható meg, azzal, hogy az épület 
hasznosításának újragondolása mindenképpen szükséges, így ez a beruházás valószínűleg 2022-
ben valósulhat meg, azonban szükségesnek tartjuk a 2021. évi koncepcióban is szerepeltetni. 
 
Fedezett Önerő 
Tervezett önerő: 2.000.000,-Ft 
Tervezett költség: 2.000.000,-Ft (2022-ben) 
 
Kodolányi utca 13. épület részleges állagmegóvó munkái. 
 
A fűtés korszerűsı́tés 
A Kodolányi utca 13. számú épület fűtésének biztonságos működtetéséhez a kazánokhoz 
keringgető hőszivattyúk cseréje szükséges. A beruházás 4 kazánt érint. A hőszivattyúk 
beszerzését és a kazánok felújı́tását ütemezve tervezzük. 
 
Fedezett Önerő 
Tervezett önerő: 600.000,-Ft 
Tervezett költség: 600.000,-Ft 
 
Kéképület fejlesztése 
Tetőszigetelés megújítása, leázott helyiségek  vakolása, festése 
 
Fedezett OÖ nerő, civil támogatás 
Tervezett önerő: 700.000,-Ft 
Tervezett költség: 1.200.00-Ft (támogatás 500.000,-Ft)  
 
Épület állagmegóvás 
Kodolányi utca 13.  

 bejárati ajtó csere,  
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 díszkivilágítás kiépítés,  
 ereszcsatorna tisztítás, pótlás, javítás 

 
Fedezett OÖ nerő 
Tervezett önerő: 600.000,-Ft 
Tervezett költség: 600.000,-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 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 kialakı́tása, 
 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 

kiépıt́ése érdekében. 
 
Fedezett Pályázat 
Tervezett költség: 347.000.000,- 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 segı́tő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 
Megı́télt összeg: 265 327 376 .- HUFT ámogatás 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 OÁ voda és Bölcsőde szentlőrinci intézményében 
megteremtendő gyermekjóléti alapellátáshoz (bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való 
hozzáférés javı́tását és a szolgáltatás szıńvonalának 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. 
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A fejlesztés során a következő önállóan támogatható tevékenységek valósulnak meg: az intézmény 
székhelyének kapacitásbővı́tése, az épület bővı́tése, átalakı́tása 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, vıźpermetező kialakıt́ása, parkolóférőhely fejlesztése és a bölcsőde 
tekintetében annak alapfeladatain túli szolgáltatás biztosı́tása 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 kiviteli tervek készítése folyik, a így az nem tervezhető 
Tervezett költség: 389.327.375,- Ft 
 
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program Szentlőrinci tanuszoda 
Fedezett Pályázat 
Tervezett önerő: 3.000.000. Ft 
Tervezett költség: kormányközi  
 
Tervezett projektek 
 

Font
osság

i 
sorre

nd 

Felújítás és 
pótlás, 

beruházás 
megnevezése 

Felújítás és 
pótlásberuházás 

helyszíne 

Tervezett 
költség 

Forrás 
megnevezése 

Megvalósítás 
időtartama 

Terveze
tt 

időtáv 

(eFt) Kezdés Befej
ezés 

(rövid /  
közép / 
hosszú) 

1. 

Szentlőrinci 
Liszt Ferenc 
úti óvoda 
felújítása, 
bővítése 

Liszt F. u. 2. 389 000 Pályázat 
  Rövid 

2. 

Iparterület 
fejlesztése 
Szentlőrince
n 

Északi iparterület 170 000 
 
Pályázat 
 

 Rövid 

3. 
Balatonszépl
ak-alsó tető 
felújítása 

Balatonszéplak-alsó, 
Hámán Kató u. 67. 
 

1500 Költségvetés 2021 2021 Rövid 

4. 
Orfű 
Barátság 
Kulcsosház 

Orfű, Dollár utca 27. 500 Költségvetés 2021 2022 Átnyúló 
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5. 

Családsegítő 
Központ 
irodák 
kialakítása 

Kodolányi utca 13. 2000  2021 2021 Átfutó 

6. 

Szentlőrinci 
EGYMI 
iskola 
alapfelszerel
tségű orvosi 
rendelő 
kialakítása 

Munkácsy utca 1-3 500 Pályázat 
 2021 2021 Átfutó 

7. Irattár 
kialakítása 

Kodolányi u. 13. 200 Költségvetés 2021 2020 Rövid 

8. 

Megye utca 
3. és a 
Templom tér 
4/2. 

Templom tér 1-3, 5. 4 000 Költségvetés 2021 2021 Átfutó 

9. Egészségház Kossuth u. 1. 600 Költségvetés 2021 2021 Átfutó 

10. 
Keleti 
lakóövezet 
fejlesztése 

1036/56-68 44 000 Költségvetés 2021 2021 Éves 

11. 
Ifjúság utcai 
sportcsarno
k felújítása 

Ifjúság u. 5. 2 000 Önerő 
2021 2021 Rövid 

12. 

Ingatlanok 
kockázat 
értékelése, 
érintésvédel
mi 
felülvizsgála
ta 

Több helyszín 3 000 Önerő 

2021 2021 Rövid 

13. 

Kodolányi 
utca 13. 
kazánokhoz 
WILO 
keringető 
szívattyú 

Kodolányi u 13. 600 Önerő 

2021 2021 Rövid 

14. 

Kodolányi 
utca 13. 
bejárati ajtó 
csere, év 
végi 
díszkivilágít
ás, 
ereszcsatorn
a tisztítás, 
pótlás, 
javítás több 
helyszínen, 
eszközbesze
rzés 

Kodolányi u. 13. 4 000 Önerő 

2021 2021 Rövid 
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15. 

Önkormányz
ati 
ingatlanok 
karbantartás
a, felújítása 

Több helyszín (lakások, 
intézmények) 10 500 Önerő  

2021 2021 Rövid 

16. 
Közbeszerzé
si eljárások 
költsége 

Több helyszín  Pályázat 
2021 2021 Rövid 

17. 

Arany János 
utcai óvoda 
melegítő 
konyha 

Arany J. u. 22. 3 000  Pályázat 

2021 2021 Rövid 

18. 
Előtetők 
kialakítása 
épületeken 

Szentlőrinc, Arany J. u. 
óvoda, Közüzemi NKft,, 
valamint Templom tér 5. 
alatti 

                     
300  Önerő 

2021 2021 Rövid 

19. Óramúzeum 
kialakítása Munkácsy u. 3.                      

350  Önerő 
2021 2021 Rövid 

20. 

Templom tér 
1-3., 8. 
épületrekon
strukció 

Templom tér 6000 Önerő 

2021 2021 Rövid 

21. 

Városi 
köztemető - 
Bükkösdi út 
felől 
díszkerítés 
létesítése 

Városi köztemető 2 700  Önerő 

2021 2022 Átnyúló 

22. 

Városi 
köztemető - 
üzemi 
terület 
elkerítése 

Városi köztemető                      
100  Önerő 

2021 2021 Rövid 

23. 

Városi 
köztemető -
ravatalozó 
épületének 
felújítása 
 

Városi köztemető                      
120  Önerő 

2021 2021 Rövid 

24. 
Kéképület 
fejlesztése 
 

Kodolányi u. 13.  1200 Önerő/támog
atás 

2021 2021 Rövid 

25. Tarcsapuszt
a kastély 

 Szentlőrinc, 
Tarcsapuszta, Paller 
Gáspár u. 16., 069/14 hrsz 

300 Önerő 
2021 2021 Rövid 

 
Fedezet: Közmunkaprogram, OÖ nerő, Pályázat 
Tervezett költség: 646.950.000,-Ft 
Tervezendő önerő: 104.970.000 
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III. Ingatlan hasznosítás 
 
Eladásra kijelölésre javasoljuk a Munkácsy 9. számú lakást. Oka, hogy szigetszerűen helyezkedik 
el, rossz, erősen felújı́tandó állapotban van, illetve nem rendelkezik a lakhatáshoz szükséges 
közművekkel. A Munkácsy 9. számú ingatlan forgalmi értékbecslése még nem készült el, az adózási 
érték alapján 2 MFt kőrüli értékre becsüljük.  
 
A fentiek alapján a becsült bevétel 2.000.000,-Ft . 
Tervezett bevétel: 2.000.000,-Ft 
 
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 2021. éveben egy lakótelek került értékesı́tésre 7.000.000-
Ft áron. 
 
Az un. Tűzoltószertár (7940 Szentlőrinc, Széchenyi u. 20.) megnevezésű jelenleg raktárként 
funkcionáló ingatlan eladása is megfontolandó, rossz, erősen felújı́tandó állapotban van, 
amennyiben az OÖ nkormányzat a használata mellett dönt, abban az esetben a funkciónak megfelelő 
beruházást el kell végezni. Eladása esetén szükségesnek tartjuk, hogy szerződés rendelkezzen az 
utcafronti homlokzat felújı́tására való kötelezésről, településarculati okok miatt, illetve a 
raktározási feladatokat újra kell szervezni. Az ingatlan forgalmi értékbecslése még nem készült el, 
a becsült érték alapján 4 MFt körüli bevétel várható belőle. 
 
Tervezett bevétel: 4.000.000,-Ft  
 
Munkácsy u. 56. (94/3 hrsz.) 
 
Beépítetlen telek eladása 
Tervezett bevétel: 3.800.000,-Ft 
 
Építési telkek kialakítása a keleti városrészben 
 
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. A terület 
igénybevételére (kivonás a művelésből, belterületbe vonás) az Attila utcától délre fekvő tömb 
beépülését követően kerül sor.  
A 1036 hrsz-ú ingatlanon 12 telek lett kialakítva. Az Önkormányzat 11 telek közművesítését, 
eladását tűzte ki célul. 
 
1036/56 hrsz. 
1036/57 hrsz. 
1036/58 hrsz. 
1036/59 hrsz 
1036/60 hrsz. 
1036/61 hrsz. 
1036/62 hrsz. 
1036/63 hrsz. 
1036/64 hrsz 
1036/66. hrsz 
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1036/67. hrsz 
1036/68. hrsz 
 
A fenti ingatlanok épı́tési telekként eladási szándékkal kerültek kialakı́tásra, azonban a 94/3, 
(részben a szennyvı́z nincs bekötve, az utcában van) kivételével a közművesı́tés nem történt meg, 
ezért az érték és a forgalmazhatóság javı́tása érdekében a vı́z-szennyvı́z tekintetében a 
közművesı́tését javasolt elvégezni, amit az eszközhasználati dı́j fedezhet. A várható bevétel 
84.000.000,-Ft, amit a piac és az értékbecslések módosı́thatnak. 
 
Tervezett projektek 
 

Fontossági 
sorrend 

Objektum 
megnevezés Tervezet hasznosítás 

Tervezett 
nettó 

költség, eFt 

Tervezett 
bevétel 

1. Munkácsy 9. 
94/3 hrsz.,   

eladás 30 2000 

2. Tűzoltószertár 
358/2 hrsz  eladás 30 4000 

3. Munkácsy u. 
56. (94/3 hrsz.) eladás 0 3800 

4 

Keleti 
városrész (11. 

db) építési 
telek) 

eladás 44000 77000 

Egyenleg 42 740 
 
 
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 

 
Tisztítsuk meg az országot (Strandfürdő hulladékmentesítés) 
 
A korábbi elbontásra került strandfürdő területének rekultivációja és az illegális szemétlerakás 
megszüntetése.  

 medence és a kiszolgáló építmények elbontása 
 terület kitisztítása 
 illegális szemétlerakás akadályozása  

 
Fedezett Pályázat 
Tervezett önerő: 0,-Ft 
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Tervezett költség: 8.300.000,-Ft 
 
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. 
 
Fedezett Önerő 
Tervezett önerő: 50.000,-Ft 
Tervezett költség: 50.000,-Ft 
 
Tervezett projektek 
 

Fonto
ssági 
sorre

nd 

Felújítás és pótlás 
megnevezése 

Felújítás és 
pótlás 

helyszíne 

Tervezett 
nettó 

költség Forrás 
megnevezése 

Megvalósítás 
időtartama 

Tervezett 
időtáv 

(eFt) Kezdé
s 

Befej
ezés 

(rövid /  
közép / 
hosszú) 

1. Köztéri 
szemetesek 

közterület
ek 200 Közfoglalkoztatás  folyamatos 

2. Tudatformálás 
társadalmi akciók - 300 Költségvetés, 

pályázat 2021 - Folyamatos 

3 
Strandfürdő 
hulladék- 
mentesítés 

…… 8300 Pályázat 2021  Rövid 

4. TeSzed közterület
ek 50 Költségvetés 2021 - Folyamatos 

        

 
 
Tervezett költség: 8.850.000.-  
Tervezett önerő: 550.000.- 
 
Szentlőrinc, 2021. március 9. 
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Koltai Péter Dr. Tóth Sándor 
Polgármester Jegyző 

 
 
Jóváhagyta Szentlőrinc Város Önkormányzata a ………/2021.(III. ….) KT határozatával. 
 
 

Dr. Tóth Sándor 
Jegyző 
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