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Szentlőrinc Város jövőbeni fejlődési pályájának meghatározásához szükséges a 2000-ben elfogadott 

településfejlesztési koncepciójának felülvizsgálata, aktualizálása1. 

Szentlőrinc Város Településfejlesztési Koncepciója a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet alapján, 

annak 2. mellékletében meghatározott tartalom szerint került kidolgozásra.  

Az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII. törvény 9/A. § (1) bekezdésének 

megfelelően a településfejlesztési koncepció hosszú (10 évet meghaladó) időtávra rendszerbe 

foglalja az önkormányzat településfejlesztési szándékait, ennek keretében a területi adottságok és 

összefüggések figyelembevételével meghatározza a település jövőképét, javaslatot tesz a helyi 

környezet, társadalom, gazdaság és az infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a műszaki, az 

intézményi, valamint a táji, természeti és ökológiai adottságok fenntartható hasznosítására. A 

koncepció meghatározza a város átfogó fejlesztését szolgáló célkitűzéseket, az azokhoz kapcsolódó 

részcélokat. A településfejlesztési koncepcióban foglaltakat a települési önkormányzat döntéseiben 

érvényesíti. 

A 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 30. § (4) bekezdésének megfelelően Szentlőrinc Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 63/2015. (IV.10.) KT. határozatával döntött arról, hogy a 

megalapozó vizsgálat megfelel a tervezés alapjának. E határozatban a Képviselő-testület döntött a 

koncepció kiválasztott fejlesztési irányáról is. 

A településfejlesztési koncepciója egy hosszútávra szóló dokumentum, amely kijelöli a város elérendő 

jövőképét a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetre vonatkozóan, valamint 

rögzíti a településfejlesztés elveit. A településfejlesztési koncepció alapja a közösség véleményére 

épülő, határozott és hosszú távú jövőkép. A jövőkép, illetve a hosszú távú célok kiinduló pontot 

jelentenek a területrendezési eszközök felülvizsgálatához, elkészítéséhez, illetve a középtávú területi 

és ágazati stratégiai dokumentumok kidolgozásához.  

A városvezetés a koncepcionális és stratégiai munka módszerének meghatározásakor partnerségi 

tervet fogadott el, amely mentén került sor a fejlesztésben érdekelt szereplők tervezési folyamatban 

történő részvételére, bevonására, illetve a szakmai munka és döntés-előkészítés hivatalon belüli 

koordinációjának megvalósítására. A településfejlesztési koncepció egyeztetése és elfogadása a 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint a 11/2015. (I.29.) KT. határozattal elfogadott Integrált 

Településfejlesztési Stratégiához szükséges Partnerségi egyeztetési szabályzata alapján történik. 

A munka alapvető célkitűzése, hogy Szentlőrinc város megfelelően pozícionálja magát hazai és 

nemzetközi szinten, beazonosítsa azokat az egyéni és egyedi tényezőket, amelyeket fejlesztve 

versenyképes maradhat, versenyelőnyökhöz juthat. Az Országos Fejlesztési- és Területfejlesztési 

Koncepcióban (OFTK) meghatározásra kerültek a legfontosabb célkitűzések, kimondva, hogy a 

városok és térségeik az ország gazdasági növekedésében és területi fejlődésében meghatározó 

szerepet játszanak. Az OFTK-hoz illeszkedve elkészült a Baranya megyei területfejlesztési koncepció, 

melyek keretet adnak a településfejlesztési elképzeléseknek. Ezekhez illeszkedve készült el 

Szentlőrinc Város Településfejlesztési Koncepciója. 

  

                                                           
1
 91/2000.(VI.29.) KT. határozat 
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Jelen tervezési időszakban Szentlőrinc városnak számos európai és makrogazdasági szintű kihívással 

kell szembenéznie, s megfogalmaznia az azokra adható települési léptékű válaszait. Az elmúlt 

években jelentős világgazdasági átalakulások zajlottak, s a legfontosabb törekvéssé a gazdasági 

válságból való kilábalás vált. Mindeközben egyes tevékenységek esetében (így például az ipari 

termelés területén) európai szerepvesztés tapasztalható, a kontinens – s vele együtt Magyarország – 

világgazdasági jelentősége átalakul. Ugyanakkor az infokommunikációs technológia fejlődésével és 

jelentőségének rohamos növekedésével a települési terek is átértékelődnek. Magyarország 

települései között az utóbbi évtizedekben jelentős területi differenciálódás zajlott, egyes területeket 

a leszakadás jellemez, míg a központi helyek – így a közigazgatási változások révén a járásszékhelyek 

is – felértékelődtek.  

A következő évtizedekben kiemelt figyelmet kell fordítani a klímaváltozás globális és lokális hatásaira, 

adaptációs és mitigációs stratégiákat kell alkotni. A klímaváltozás és egyéb globális környezeti 

problémák fokozódó környezettudatosságra kell ösztönözzék a társadalmat. A fenntarthatósági 

szemléletet ugyanakkor nemcsak környezeti, hanem társadalmi és gazdasági értelemben is érvényre 

kell juttatni. A fenntarthatósággal összefüggésben az élelmiszergazdaság felértékelődése figyelhető 

meg, melyből Magyarország települései egyértelműen profitálhatnak, ha megfelelően használják ki 

adottságaikat.  

A következő évek kihívásai között hangsúlyosan jelenik meg az Európai Unión belüli mobilitás 

átalakulása, mely – megfelelő intézkedések hiányában – Magyarországról továbbra is jelentős 

munkaerő elvándorlást eredményezhet. Makrogazdasági szinten erős gazdasági integrálódásra van 

szükség, s az erős nagytérségi energiafüggőség enyhítésére. Ezen célok mentén a települések is 

megtalálhatják pozícióikat, az európai elvárásokhoz és folyamatokhoz alakíthatják gazdasági 

szerkezetüket, s törekedhetnek a helyi energiafüggőség csökkentésére (pl. alternatív energiaforrások 

alkalmazásával). A következő időszakban Kelet-Közép-Európában is a határmentiség folyamatos 

felértékelődése várható, a korábban hátrányos helyzetű határmenti települések gazdasági pozíciói 

javulhatnak a határon átnyúló, interregionális kapcsolatok élénkülésével.  

Magyarországon a nagytérségi közlekedési infrastruktúra fejlődése komoly változásokat hozhat a 

versenyképesség vonatkozásában, ugyanakkor továbbra is kiemelt célként fogalmazható meg egyes 

települések elérhetőségének javítása. A globális és európai folyamatok következményeként a helyi 

erőforrások felértékelődése várható, nemcsak gazdasági (pl. energiagazdaság), hanem társadalmi 

értelemben is. Utóbbi következményeként a magyar települések társadalma is kiemelt figyelmet 

érdemel. A következő időszakban a népességcsökkenés, az elöregedés, a migráció következtében 

növekvő szociális problémák kezelését, a foglalkoztatottsági szint javítását, és a helyi lakosság 

tudásának jobb kihasználását is ösztönözni kell.  
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2.1 A TELEPÜLÉS JÖVŐKÉPE 

A társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetre és a város pozíciójára vonatkozó 

jövőkép megalkotásakor nem a jelenlegi társadalmi, gazdasági folyamatok előrevetítésére kell 

alapozni, hanem a javasolt beavatkozások eredményeként elérendő vízió fogalmazható meg. Ennek 

eléréséhez tudatos fejlesztési folyamatra, egymásra épülő, egymást erősítő célok kijelölésére és a 

célok elérését biztosító fejlesztések megvalósítására van szükség. Ugyanakkor a jövőkép a város és a 

vele funkcionális kapcsolatban lévő környezetére együttesen értelmezhető.  

A Településfejlesztési Koncepcióhoz és Integrált Településfejlesztési Stratégiához készült megalapozó 

vizsgálatok alapján a város 2030-ig elérni kívánt jövőképe a következő: 

Szentlőrinc egy olyan élhető kisváros, amelynek járásközponti szerepköre erős, a helyi és térségi 

lakosság számára minőségi szolgáltatásokat nyújt, gazdasága épít a térség adottságaira és 

hasznosítja megyeszékhely közelségéből és a meglévő, kiépülő közlekedési hálózatokból fakadó 

előnyöket, környezeti adottságait megőrizi, fejleszti, és fenntartható módon hasznosítja. 

 

2.2 A TELEPÜLÉS JÖVŐKÉPE A TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, TÁJI, TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT 

KÖRNYEZETÉRE VONATKOZÓAN 

Az átfogó jövőképen belül a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetre vonatkozó 

víziók az alábbiak szerint körvonalazhatók: 

2.2.1 A település arculata 

A város megőrzi, és jó minőségben fenntartja közterületeit. A lakossági igények felmérésével 

funkcionálisan fejleszt, esztétikailag magas értékű zöldfelületeket alakít ki és egységesen jó 

színvonalban újít fel városi épületeket.  

2.2.2 A népesség alakulása, demográfiai jellemzői 

A jövőben a város lakosságának fogyási üteme csökken, sőt a javuló gazdasági környezetnek 

köszönhetően növekszik, stabilizálódik. A népesség növekedése nem csak a pozitív vándorlási 

különbözetnek köszönhető, hanem az egyre magasabb számban maradó fiataloknak, akik 

perspektívát és pozitív jövőképet látnak Szentlőrincen és a város által nyújtott élhető kisvárosi 

miliőben, még ha sokuk a megyeszékhelyen is dolgozik. A javuló népességmegtartó és 

népességvonzó képességnek köszönhetően a lakosság korösszetétele nem romlik. Szentlőrinc a 

tanulmányaik elvégzése után visszatérő fiatalok számára is vonzó, a letelepedéshez, 

családalapításhoz tényleges alternatívákat nyújtani tudó település lesz. Az idősek ellátása minőségi és 

mennyiségi téren is kiszolgálja a helyi és térségi igényeket. 

2.2.3 A települési élet minősége 

Szentlőrinc élhető, magas színvonalú infrastruktúrával és közszolgáltatásokkal rendelkező, 

hagyományaira támaszkodó város. A jó életminőség megmutatkozik a közösségi kapcsolatokban, 

helyi identitás megerősödik, az itt élők nyitottak egymásra és a helyi értékeken alapuló kulturális, 

rekreációs lehetőségekre. A város minden korosztály számára jó minőségű ellátásokat biztosít az 

oktatási, egészségügyi, szociális, sport, kulturális és infrastrukturális területen egyaránt. Az élhetőség 

szempontjából a funkciók bővítése és a szolgáltatások kínálatának, minőségének és elérhetőségének 
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javítása folyamatos. A városon belül területek általános állapota javul, amelynek fő összetevője a 

közterületek minőségi fejlesztése. A közbiztonság mind a lakó és szőlőhelyi részen is magas. 

2.2.4 A környezet, a környezeti fenntarthatóság, a környezeti magatartás állapota 

A várost övező természeti környezet minőségi fenntartásával, az értékek védelmével és 

megőrzésével, valamint megfelelő hasznosításával, a megújuló energiaforrások széles körű 

felhasználásával, a fenntarthatóság szempontjai érvényesülnek. Szentlőrinc élen marad a megújuló 

energia hasznosításában, az ehhez már kidolgozott fejlesztési tervei megvalósulnak. A környezeti 

magatartás, tudatosság magas fokú minden korosztályban.   

2.2.5 A település gazdasága és pénzügyi helyzete 

Szentlőrinc gazdasága az ipari területeinek kiépülésével gyors ütemben fejlődik, logisztikai és 

termelő/feldolgozó tevékenységek számára vonzó befektetési hely, feldolgozóiparával és 

szolgáltatásaival munkahelyeket teremt a kevésbé képzetteknek és a jól kvalifikált munkaerőnek 

egyaránt. A város és környéke mezőgazdasági hagyományaira alapozva a feldolgozó iparágak szerepe 

növekszik, környezetet nem terhelő ágazatokban növekvő hozzáadott értéktermeléssel stabil 

munkalehetőségek állnak rendelkezésre a város és térsége számára. A helyi vállalkozások tovább 

erősödnek, illetve újak tudatosan települnek a városba és hosszútávon gondolkodnak. A város 

bevételei kiszámíthatóak, pénzügyi helyzete stabil, az önkormányzat stratégia mentén gondolkodva 

továbbra is racionális és megfontolt lépéseket tesz.  

2.2.6 A társadalmi folyamatok kezelése, közösségi magatartás, társadalmi kohézió 

Szentlőrinc városában az oktatási intézményekben eredményes közösség fejlesztés zajlik és a civil 

szervezetek is képesek a fiatal mellett az idősebb népesség megszólítására és bevonására a közösségi 

ügyek terén. Az önkormányzat és a civil szervezetek között hagyományosan jó a partneri viszony, 

nemzetközi kapcsolatait ápolja és széles közönség számára is biztosítja a bennük rejlő lehetőségek 

kihasználását. A tartalommal megtöltött közösségi tereket minden korosztály használja a városhoz 

való kötödés erősödő.  

 

2.3 A TELEPÜLÉS JÖVŐKÉPE A TÉRSÉGI SZEREPÉRE VONATKOZÓAN, POZÍCIÓ A 

TELEPÜLÉSHIERARCHIÁBAN 

Az átfogó jövőképen belül Szentlőrinc térségi szerepére vonatkozó vízió az alábbiak szerint 

körvonalazható: 

Szentlőrinc az agglomerációs pozícióját is tudatosító, de térségben centrum szerepet betöltő, 

nemzetközi kapcsolatait ápoló települést alakít ki, amely jó együttműködésben látja el járásközponti 

feladatait. Intézményhálózatában az nevelési, oktatási és egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó 

színvonalat megőrzi a szociális ellátás terén fejleszti és a települések összefogásával a kihasználtságot 

biztosítja. Mindemellett az ipari területek fejlesztésével megteremti a munkahelyteremtő gazdaság 

fejlődésének feltételeit, amely a helyi foglalkoztatás mellett vonzáskörzetére is kedvező hatást 

gyakorol. 
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2.4 A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ELVEK RÖGZÍTÉSE 

Integrált megközelítés, egészben való gondolkodás  

Egy-egy település életének különböző dimenziói (gazdasági, társadalmi-szociális, környezeti, 

kulturális) egymással szorosan összekapcsolódnak, ezért az egyes településfejlesztési beavatkozások 

csak integrált megközelítés alkalmazásával lehetnek igazán hatékonyak. A települést tehát ebben az 

értelemben egészként szükséges kezelni. 

Az integrált megközelítés több szempontból érvényesíthető. Fontos, hogy egy-egy felismert komplex 

társadalmi-gazdasági probléma megoldására ugyanolyan komplex fejlesztési beavatkozás szülessen, 

az intézkedések ne csak részproblémák megoldására irányuljanak. Az integrált megközelítés az egyes 

projektek összefüggéseire is értelmezhetőek. Egyedi projektek, pontszerű városi fejlesztések helyett 

egymás hatását kölcsönösen erősítő beavatkozások, komplex fejlesztések szükségesek. A fizikai, 

infrastrukturális fejlesztések mellett gyakran háttérbe szorulnak a soft jellegű (általában társadalmi 

területre irányuló) beavatkozások, a következő időszakban a nagyobb hatékonyság érdekében 

együttes kezelésük ösztönzendő. Az integrált megközelítésre a projektek teljes „élettartama” alatt 

szükség van, tehát nemcsak a tervezéskor, hanem a megvalósítás és a fenntartás során is. Eszközök 

lehetnek például: több operatív programból történő finanszírozás, több prioritási tengelyhez való 

együttes illeszkedés, uniós és hazai források mellé magántőke bevonása. 

Az integrált megközelítés koncepció, stratégia és projekt szinten egyaránt alkalmazandó a hatások 

maximalizálása érdekében.  

Fenntartható városfejlesztés  

A településfejlesztés során – a globális kihívásokra válaszolva – kiemelten fontos a fenntartható 

fejlődés feltételeinek biztosítása. A fenntartható fejlődés nemcsak környezeti, hanem gazdasági és 

társadalmi fenntarthatóságot is jelent. A várospolitikában a tervezés és megvalósítás során a 

fenntarthatóságot szintén komplex módon szükséges értelmezni, mindhárom dimenziót, s egymásra 

gyakorolt hatásaikat figyelembe véve. 

A környezeti fenntarthatóság irányába hathat a változatos területhasználat megvalósítása, a 

környezetbarát közlekedési módok előtérbe helyezése, az épületek energiahatékonyságának javítása, 

a helyi gazdaság és a rövid ellátási láncok támogatása, a megfelelő hulladék- és vízgazdálkodás, 

valamint általánosságban a város életének minden területén az erőforrásokkal való takarékosság és a 

környezeti terhelés csökkentése. A gazdasági fenntarthatóság többek között a több lábon álló helyi 

gazdaságban, a magas innovációs szintben, a prosperáló helyi kis- és középvállalkozásokban ölthet 

testet. A települési lakosság számára a társadalmi fenntarthatóság is elengedhetetlen, mely például a 

szubszidiaritáson alapuló demokratikus döntéshozatalt, a megfelelő életminőség és életkörülmények 

biztosítását, a szociális jólétet, a működő és összetartó helyi közösségeket jelenti.  

Szentlőrinc város fejlesztése során biztosítani kell, hogy a megvalósuló gazdasági fejlesztésekkel 

párhuzamosan mind a társadalmi, mind pedig a környezeti fenntarthatóság szempontjai 

érvényesüljenek.  
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Hatékony fejlesztések  

A városfejlesztés során kiemelt fontosságú alapelv a helyi, már rendelkezésre álló erőforrásokra 

építkezés, valamint a költséghatékonyság biztosítása. A hatékony városfejlesztés érdekében a 

településeknek reálisan kell felmérniük gazdasági és humán erőforrásaikat. A hatékonyság érdekében 

nemcsak új erőforrások bevonására, de a meglévő kihasználatlan erőforrások hasznosítására 

(kihasználatlan ingatlanok hasznosítása, barnamezős beruházások, helyi termelési tapasztalatok 

hasznosítása) is törekedni érdemes.  

Szintén fontos városfejlesztési elv a hosszú távú (több költségvetési és tervezési ciklusú) 

gondolkodás, az egyes fejlesztések, projektek esetében a beruházási költség mellett a fenntartás, 

működtetés költségeivel, s a fejlesztések hosszú távú hatásaival is kalkulálni kell.  

Közösségi szemlélet és szolidaritás  

A településfejlesztési folyamat valamennyi szakaszában – tervezés, megvalósítás és fenntartás – 

kiemelt alapelv a közösségi szemlélet, a széles körű partnerség biztosítása, hiszen egy-egy fejlesztés 

csak valós lakossági igény és megfelelő lakossági támogatás mellett érheti el célját.  

A partnerségre ugyanakkor nemcsak a helyi lakosság szintjén érdemes törekedni, hanem a gazdasági 

élet szereplői és a különböző kormányzati szintek között is. A közösségi tervezés megvalósítása a 

település társadalmi kohézióját is növeli, hozzájárul a civil szféra erősödéséhez, a helyi identitás 

kialakulásához, s áttételesen a település népességmegtartó erejének növeléséhez is. Az alulról jövő 

lakossági kezdeményezéseket a város vezetésének is támogatnia kell.  

A közösségi tervezés lehetőséget ad az egyes szereplők fejlesztési elképzeléseinek megismerésére, 

ahol a partnerek már a tervezés során megismerik a fejlesztési elképzeléseket és véleményt 

nyilváníthatnak. A partnerek szerepet kaphatnak a megvalósításban is, ennek egyik hatékony eszköze 

a helyi közösségek működésének ösztönzése. Az egyes projektek megvalósulási és fenntartási 

időszakában kiemelt figyelmet kell fordítani a lakossági tájékoztatásra, az elért eredmények 

kommunikációjára, valamint a tapasztalatok visszacsatolására.  

A közösségi szemlélet érvényesítése a szolidaritás elvét is magában foglalja. A település működésekor 

érvényre kell juttatni az esélyegyenlőségi szempontokat, kiemelt figyelmet kell fordítani az egyes 

esélyegyenlőségi csoportokra (hátrányos helyzetűek, idősek, nők, romák, fogyatékkal élők). 
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A helyzetértékelés fő következtetései és Szentlőrinc 2030-ra elérni kívánt jövőképe alapján 

meghatározható a város fejlesztésének célrendszere. Szentlőrinc Város Képviselőtestülete a 63/2015. 

(IV.10.) KT. határozatban állapította meg a településfejlesztési koncepció fejlesztési irányait. A 

legfontosabb hosszú távú fejlesztési irányok a jövőképben megfogalmazottak szerint az alábbiakban 

azonosíthatók: 

• Versenyképes, fenntartható, több lábon álló, kis- és középvállalkozásokra alapozott helyi 

gazdaság erősítése a foglalkoztatottak megtartásával, bővítésével logisztikai potenciál 

hatékony kihasználásával 

• A lakosság életminőségének javítása, mely révén a műszaki és humán infrastrukturális 

feltételek, ellátórendszerek megfelelő minőségben és kínálattal elégítik ki az igényeket 

• A helyi társadalom kohéziójának és identitásának erősítése 

Szentlőrinc Településfejlesztési Koncepciója e fejlesztési irányokhoz illeszkedve, a jövőkép eléréséhez 

kapcsolódóan 3 átfogó és 13 részcélt fogalmaz meg. A részcélok az átfogó célok elérését, 

megvalósíthatóságát segítik. 

A célrendszer a városra kijelölt elvárásokat és az tervezett változásokat tartalmazó célok egymásra 

épülő rendszere, amely rögzíti a célok egymáshoz való hierarchikus viszonyát és összefüggéseit. A 

célrendszer hierarchiájának legfelső szintjén a Koncepció jövőképének elérésére kitűzött alapvető 

célok találhatók, amely részcélok meghatározásával érhető el, valósítható meg. Ezek általános és 

komplex, hosszú távú célkitűzések, melyek egyértelműen megjelenítik a jövőkép felé való kívánatos 

fejlődést, egyben a középtávú célok kijelölésének alapjait adják. A célrendszer a horizontális célokkal 

válik teljessé. A horizontális célok a város fejlesztésének és tervezésének egészét meghatározó 

alapvető megfontolások, elvárások és kritériumok összessége, melyeket a célrendszer egészének 

meghatározásánál, a megvalósítást szolgáló eszközök és intézkedések kialakításánál, ezek 

végrehajtásánál egyaránt következetesen érvényesíteni kell (ezek a fentebb bemutatott 

településfejlesztési elvek). 
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Szentlőrinc Város Településfejlesztési Koncepciójának célrendszere  

Szentlőrinc egy olyan élhető kisváros, amelynek járásközponti szerepköre erős, 
a helyi és térségi lakosság számára minőségi szolgáltatásokat nyújt, gazdasága 

épít a térség adottságaira és hasznosítja megyeszékhely közelségéből és a 
meglévő, kiépülő közlekedési hálózatokból fakadó előnyöket, környezeti 

adottságait megőrizi, fejleszti, és fenntartható módon hasznosítja 

Adottságokra építő, 
foglalkoztatottságot 

növelő gazdasági fejlődés 

Korszerű, hatékony, 
térségi erőforrásokra 

épülő gazdaság 

A gazdaságfejlesztés 
infrastrukturális és 

szabályozási 
feltételeinek kialakítása 

Munkaerő-kereslethez 
alkalmazkodó oktatás, 
szakképzés támogatása 

Helyi-térségi 
agrárgazdaság 

fejlesztése  

Erős térségi szerepkör 
kialakítása, minőségi 

szolgáltatások nyújtása   

Aktív városi és 
várostérségi 
kapcsolatok 

Járásközponti funkciók 
fejlesztése, az elérés 
javítása a térségben 

élők számára 

Magas színvonalú 
humán szolgáltatások 

a társadalmi 
struktúrához 
illeszkedően 

Értékmegőrző, 
társadalmilag és 

környezetileg fenntartható 
fejlődés  

Helyi identitás erősítése 
és kiépítése 

Helyi esélyegyenlőség 
megteremtése  

Energiatudatos és 
fenntartható 

városüzemeltetés 

Minőségi lakókörnyezet 

Racionális 
területfelhasználás, a 
klímaváltozáshoz való 

alkalmazkodás  

Szabadidő-eltöltés 
javuló 

feltételrendszere, 
rekreációs lehetőségek 

biztosítása 

Integrált megközelítés 

Fenntartható városfejlesztés 

Hatékony fejlesztések 

Közösségi szemlélet és szolidaritás 
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3.1 A TELEPÜLÉS ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 

A városi jövőkép eléréséhez Szentlőrinc Településfejlesztési Koncepciója, a fejlesztési irányokhoz 

illeszkedően három átfogó célt fogalmaz meg. A három cél kijelöli a város legfontosabb gazdasági, 

társadalmi, környezeti kihívásokra adott válaszait. 

1. Adottságokra építő, foglalkoztatottságot növelő gazdasági fejlődés 

Az átfogó cél elérése kiszámítható, munkalapú, értéket és hasznot eredményező, valamint takarékos, 

hatékony és adottságokhoz illeszkedő erőforrás-felhasználásra épülő gazdasági növekedést, fejlődést 

és jövedelemtermelés biztosítást, leszakadás meggátolását és a helyi foglalkoztatás bővítését 

eredményezi.  

A cél eléréséhez a város eszköze a vállalkozásfejlesztést segítő körülmények megteremtése, ezzel a 

kis- és középvállalkozások megerősítésének segítése. A város kiváló adottságú mezőgazdasági 

területeit figyelembe vevő, azt lehetőség szerint megóvó iparterület-fejlesztési/bővülési tervének 

kivitelezése, a helyi és betelepülni szándékozó vállalkozóknak telephely-fejlesztési lehetőség 

nyújtásával komoly előrelépést tud elérni. A település alapvetően olyan gazdasági vállalkozásokat 

kíván támogatni, amelyek magas hozzáadott értékű tevékenységet folytatnak, foglalkoztatási hatásuk 

érvényesül, és környezetbarát technológiákat alkalmaznak.  

2. Erős térségi szerepkör kialakítása, minőségi szolgáltatások nyújtása 

Az átfogó cél elérésével hatékonyan működő, minőségi kínálatot nyújtó kisváros áll a térségben és 

helyben élők rendelkezésére, ahol a járási településekkel való kapcsolatrendszer minőségileg fejlett, 

a térségi együttműködések minden fél számára előnyösen, megfelelően működnek és érvényesül a 

város központi szerepköréből adódó felelőssége. A város magas színvonalú humán szolgáltatásokat, 

infrastrukturális feltételeket és minőségi lakókörnyezetet nyújt. A funkciók bővítése és a 

szolgáltatások kínálatának, minőségének és elérhetőségének javítása az élhetőség szempontjából 

meghatározó. A közterületek minőségi fejlesztése, a közlekedés és a humán szolgáltatások 

feltételeinek és kínálatának megőrzése/javítása a helyben és térségben élők életfeltételeit, 

életszínvonalát alapvetően meghatározza. A közbiztonság javítása az élhetőség szempontjai között 

határozottan megjelenik. 

3. Értékmegőrző, társadalmilag és környezetileg fenntartható fejlődés  

Az átfogó cél elérésével a népességszám stabilizálódik, a demográfiai változásokhoz alkalmazkodott, 

kulturális, egészségügyi, sportolási és rekreációs igényeket is kielégítő intézményrendszer hozzájárul 

a különböző kor- és célcsoportok életminőségének javulásához, miközben a fenntartható 

városüzemeltetés szempontjai is érvényesülnek. A helyi identitás a lakosság széles körében kialakul, a 

különböző társadalmi helyzetű csoportok közötti különbségek mérséklődnek. Kiemelt hangsúly 

helyeződik a helyi erőforrások hasznosítására (táji, természeti, épített értékek stb.). A megújuló 

energiaforrások kapacitásának kihasználásával, az energiahatékonyság javításával, és a 

szemléletformálás segítségével Szentlőrinc környezettudatos várossá válik. 
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3.2 RÉSZCÉLOK ÉS A BEAVATKOZÁSOK TERÜLETEI  

3.2.1 Részcélok és beavatkozások 

1. Adottságokra építő, foglalkoztatottságot növelő gazdasági fejlődés 

1/1. Korszerű, hatékony, térségi erőforrásokra épülő gazdaság 

A finanszírozási források tekintetében a 2014-2020 közötti időszak legfontosabb eleme a 

gazdaságfejlesztés, de hosszabb távon is várható a foglalkoztatás javítására való törekvés prioritása. 

Az átfogó cél elérése az életminőség javításával együtt és nem annak rovására kell, hogy 

megtörténjen, melyben a foglalkoztatás bővítése és stabilitása kiemelt hangsúlyt kap. Cél a 

versenyképesség javítása, a vasúti, közúti kapcsolatok révén a várostérség bevonásával a korszerű 

ipari és szolgáltató ágazatok megtelepedésének, a hagyományos minőségi élelmiszer- és kertészeti 

termeléshez tartozó feldolgozási, értékesítési, valamint a logisztikai, kereskedelmi szolgáltatások 

kialakítása. A gazdaság versenyképességének növeléséhez a húzóágazatok fejlesztésére, beszállítói 

hálózatok kiépítésére van szükség. A preferált tevékenységek: könnyűipar, logisztikai szolgáltatások, 

élelmiszeripar, építőipar. 

Beavatkozási területek:  

 Olyan városi támogatási rendszer kialakítása, amely differenciált befektetői kedvezményeket 

nyújt a vállalkozások számára. Mindehhez az önkormányzat aktív vállalkozásfejlesztési és 

befektetés-ösztönzési politikájára van szükség. A fejlesztések ösztönzése magába foglalja a 

helyi mikro-, kis- és közepes méretű vállalkozások működési környezetének javítását is.  

 A foglalkoztatás szempontjából elengedhetetlen közepes és nagyobb vállalkozások 

megtelepedése, de a helyi kis- és közepes méretű vállalkozások megerősödésének 

támogatására is kiemelt hangsúlyt kell helyezni. Ezen vállalkozások a helyi gazdasági életbe 

beágyazódva hosszú távú, stabil alapját jelentik mind a foglalkoztatásnak, mind a 

jövedelemtermelésnek, közvetve, a helyi adóbevételek révén folyamatosan hozzájárulva a 

város fejlesztéséhez és üzemeltetéséhez. Szükséges a kis- és középvállalkozások 

modernizációjának elősegítése, a vállalkozói kultúra fejlesztése, műszaki-technológiai 

hátterük fejlesztése, a fejlődésre képes mikro-, kis- és középvállalkozások piaci pozícióinak 

javítása, innovatív képességük növelése. A térségi vállalkozók együttműködésének 

ösztönzése kiemelt cél. A versenyhátrányának mérséklése céljából elengedhetetlen a térség 

vállalkozóinak összefogásában rejlő előnyök kihasználása, a területileg koncentrált, ágazatilag 

vagy szakmailag szerveződött vállalati együttműködések kialakítása, az együttműködő 

vállalkozások által megvalósítandó projektek kidolgozása. Törekedni kell a helyi vállalkozások 

által előállított javak helyi fogyasztásának elősegítésére. 
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1/2. A gazdaságfejlesztés infrastrukturális és szabályozási feltételeinek kialakítása 

Cél gazdaságra pozitív hatást gyakorló feltételek megteremtése a helyi gazdaság újra-

pozícionálásával, kedvező adottságok kihasználásával. Az erőforrások fenntartható használatára 

alapozva növelni szükséges a város versenyképességét, gazdasági termelését, a foglalkoztatás 

ösztönzését és a megélhetés biztosítását. 

Beavatkozási területek:  

 Az uniós források befektetés célú felhasználása, a hiányzó infrastrukturális elemek 

megvalósítása és a piaci szereplők közötti gazdasági együttműködés növelése. Ehhez 

mindenféleképpen szükséges, hogy a város jól megközelíthető, korszerű, relatíve olcsón 

üzemeltethető és változatos telephelykínálattal álljon a befektetők rendelkezésére, ami a 

környezet, táj és talajvédelmet is figyelembe vevő, megfelelő helyen kialakítandó 

iparterület(ek) fejlesztését, új területek bevonását teszi szükségessé. Tanulva az előző 

időszakban feleslegesen zajlott településrendezési eszközök áttervezéséből, mindezen 

tevékenység kigondolását és végrehajtását gondos tervezés és egyeztetés révén kell 

végrehajtani. 

 Önkormányzati ingatlanok, illetve helyi banki együttműködésben a banki ingatlanok és a 

gazdasági hasznosíthatóságának (bérlés, értékesítés) felmérése, portfólió kialakítása és 

kiajánlása gazdasági szereplők részére.  

1/3. Munkaerő-kereslethez alkalmazkodó oktatás, szakképzés támogatása 

Cél a rendelkezésre álló és fejlesztendő képességekre, tudásra építő értékteremtés, ennek érdekében 

az szükséges a helyi képzési rendszer fenntartása, és más településen (megyeszékhelyen) 

rendelkezésre álló továbbképzési formák igénybevétele, ami olyan piacképes és gyakorlati tudás 

megszerzését biztosítja a helyiek számára, ami kedvező környezetet biztosít a fejlesztéseknek.  

Beavatkozási területek:  

 A gazdasági versenyképesség javítását nagymértékben meghatározza a humán erőforrások 

mennyisége és minősége. Az önkormányzatnak együtt kell működnie a vállalkozásokkal és a 

képzőhelyekkel, intézményekkel (pl. KLIK, VM, munkaügyi központ stb.). A szakképzés terén 

az önkormányzat aktív részt vállalhat piacképes szakmát és hiányszakmát célzó képzettségek 

megszerzésében saját támogatási rendszer kidolgozásával, meglévő ösztöndíjrendszerek 

népszerűsítésével, információnyújtással, az alakfokú oktatásban folyó pályaorientációs 

tanácsadás támogatásával és megerősítésével.  

 A nem megfelelő, illetve alacsony képzettség szintén gátja a városi célok elérésének, ezért a 

munkaerőpiaci keresletnek megfelelően ösztönözni kell a felnőttoktatást, a folyamatos 

tovább- és átképzés lehetőségeinek megteremtésével, amihez a közmunkaprogram keretén 

belüli lehetőségek kihasználása elengedhetetlen.  

 A helyi fiatalok többsége nem olyan felsőoktatási tanulmányokat folytat, amelyre helyben 

igény lenne, illetve alapvetően kevés a felsőfokú végzettségűek számára elérhető pozíció a 

városban. Számukra a vállalkozóvá válás ösztönzése a célravezető. Mindemellett Pécs 

agglomerációs településeként továbbra is vonzó lakóhelyet kell kínálnia a városnak a képzett, 

de ingázó lakosság számára, akik biztonságos és kellemes kisvárosi környezetben kívánnak 

családot alapítani, de helyi munkaerő-kereslethez nincs kapcsolódásuk. 
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1/4. Helyi-térségi agrárgazdaság fejlesztése 

Cél a történelmi hagyományokon alapuló agrárgazdaság kiemelt fejlesztése, hiszen Szentlőrinc 

háttértelepülésein az agrárgazdaság jelentős tényező, és ehhez a városban jelenlévő, nagy múltú 

szakiskolai képzés jól illeszkedik.  

Beavatkozási területek:  

 Az agráriumban dolgozó vállalkozások versenyképességének egyik fő oka a hiányos szakmai 

és gazdálkodási ismeretek, valamint a szükséges piaci információk hiánya. A mezőgazdasági 

vállalkozások fejlesztése többoldalú, komplex tevékenység, mely magába foglalja a szakmai 

és gazdasági ismeretek megszerzésének lehetőségét megteremtő oktatási, képzési 

programok indítását és az információs hiány feloldását. A mai is létező termelés humán 

feltételeinek javítása a jövőben is kiemelten fontos. Továbbra is hangsúlyos szerepet kell 

kapnia a fiatal gazdálkodók ösztönzésének, támogatásának, mely a korstruktúra javítását is 

szolgálja. A fiatal gazdálkodók bevonása mellett jelentős a gazdák szakmai továbbképzése, 

szakmai felkészítése, elsősorban olyan ismeretek átadásával, melyek a termelők számára a 

megváltozott körülményekhez való alkalmazkodás, a gazdálkodás korszerűsítése miatt 

fontosak, mint például a piacszabályozás, támogatási lehetőségek, alternatív 

jövedelemszerzés, új technológiák, alternatív gazdálkodás (biotermelés) ismeretei. Az 

önkormányzat a fenti célokat a képzőhelyekkel, képzést szervező egyéb szervezetekkel (pl. 

civil szervezetek) ápolt jó viszony megtartásával és egyéb támogatási formák (együtt 

pályázás, helybiztosítás, propagálás) révén tudja leginkább segíteni. 

 Szentlőrinc saját földterületeinek hasznosíthatóságában – a jelenlegi bérleti rendszeren 

túllépve – cél a nagy kézi erőt igénylő, így foglalkoztatottságot segítő olyan hasznosításai 

lehetőségek felkutatása, amely nem konkurál más, a térségben működő gazdálkodó 

profiljával, mégis értelmes és hosszú távon működőképes /legalább önfenntartási szinten/. 

Ehhez a szociális szövetkezeti forma kidolgozása, a megújuló energiák széleskörű 

felhasználásán alapuló élelmiszertermelés, -feldolgozás /hűtőház, üvegház/ fejlesztése 

szükséges. 

 A cél elérését segíti a térség nagyüzemi szántóföldi termelésének színesítése a helyi 

élelmiszertermelés és feldolgozás szerepének erősítésével, ehhez a helyi termékek és 

szolgáltatások felkutatása és propagálása, fogyasztás ösztönzése, melyhez a termények 

saját konyhán felhasználása jó eszköz, amely többek között elősegíti a helyben keletkező 

jövedelmek minél nagyobb részének a városban és térségében tartását. 
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2. Erős térségi szerepkör kialakítása, minőségi szolgáltatások nyújtása 

2/1. Aktív városi és várostérségi kapcsolatok 

Cél a város nyitottságának és kapcsolatainak ápolása, amely hatékonyabb intézményi 

feladatellátását, közös fejlesztéseket és együttes szerepvállalást, érdekérvényesítést tesz lehetővé.  

Beavatkozási területek:  

 Szentlőrinc és a környező települések együttműködésének ösztönzése fontos feladat, s 

elengedhetetlen a város és a járás fejlődéséhez. Csak együttműködés révén képzelhető el a 

szűkös forrásokon alapuló, de hatékony és koncentrált fejlődés. A partnerségben rejlő 

lehetőségeket egyre több önkormányzat ismeri fel, ami által nemcsak a közszolgáltatási 

feladatok szinten tartása, hanem színvonalának emelése, sőt a hatékonyság fokozása is 

megvalósítható. Az együttműködő települések kölcsönösen erősítik egymás 

kiegyensúlyozottabb gazdálkodását. Az együttműködések elősegítik a szolgáltatási 

kapacitások racionális hasznosítását, a különböző ellátó rendszerek összehangolt, minőségi 

fejlődését, a forrásokhoz való hozzájutást. Az együttműködés tekintetében fontos szerepet 

töltenek be az önkormányzatok mellett a szakmai és civil szervezetek is. 

 A város jövőjét meghatározza az aktív hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer működése is. 

A kapcsolatrendszernek fontos elemét képezik az aktív testvérvárosi és partnervárosi 

együttműködések, illetve a hazai és határon átnyúló együttműködések, kulturális programok. 

A város nyitottságának, nemzetközi kapcsolatainak szélesítéséhez jó lehetőséget adhat az 

európai uniós és más nemzetközi projektekben való további aktív részvétel. Mindezekben 

jelentős szerepe van az elérhetőségnek, melyben kiemelt fontosságú az M60 gyorsforgalmi 

út országhatárig történő megépítése. A beruházás a kapcsolatrendszer dinamizálásán túl 

jelentős hatással van a város és a környező települések társadalmi, gazdasági életére. 

2/2. Járásközponti funkciók fejlesztése, az elérés javítása a térségben élők számára 

Cél a település lakosságát és járási lakosságot is kiszolgáló funkciók további fejlesztése és a 

kihasználtság biztosítása érdekében a ráhordás közös érdekek és lehetőségek mentén kialakított 

megszervezése.  

Beavatkozási területek:  

 Szentlőrinc járásszékhelyként olyan központi funkciókkal rendelkezik, amelyet a járás többi 

20 települése itt vesz/vehet igénybe. Az önkormányzat és a járási hivatal feladatai nem 

alkotnak közös halmazt, azonban a közigazgatási és az ellátási funkciók (oktatás, szociális és 

egészségügyi ellátás, kultúra) elérését a 21. század feltételeinek megfelelően az 

önkormányzat, illetve az önkormányzatok együttműködése révén biztosítani szükséges.  

 Mivel Szentlőrinc városa nem rendelkezik külön forrással a járásközponti szerep ellátására, az 

önkormányzati pénzügyi keret a kötelező és önként vállalt feladatok ellátására fordítódik. Az 

elérés javítása terén az önkormányzatok lehetőségeinek feltárása (meglévő falubuszok) és 

azok célokhoz történő felhasználása egy jól szervezett és költségeket igazságosan megosztó 

rendszeren/együttműködésen belüli összefogással azonban lehetséges/szükségszerű.  
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2/3. Magas színvonalú humán szolgáltatások a társadalmi struktúrához illeszkedően 

Cél a megfelelő színvonalú humán szolgáltatások (egészségügy, szociális és gyermekjóléti ellátás, 

oktatás-nevelés, közigazgatás) fenntartása és fejlesztése, ezek elérhetősége a városi és a járásban 

lakók számára. Szentlőrincen a humán szolgáltatások legtöbb területét fejlett infrastruktúra jellemzi, 

ezért a szolgáltatások színvonalának, minőségének javítására, a szükségletekhez igazodó fejlesztésére 

kell a jövőben fókuszálni. Ahol infrastrukturális igény felmerült (szociális ellátó, óvoda) ott komplex 

fejlesztések szükségesek.  

Beavatkozási területek:  

 A lakosság egészségi állapotának javításában a korszerű egészségügyi alapellátás biztosítása 

mellett kiemelt szerepet kell kapnia a prevenciónak (megelőzés, szűrés, tájékoztatás, 

egészséges életmód terjesztése), valamint az aktív egészségmegőrző programoknak, 

amelyben számos civil szervezet aktív szerepet vállal. A város e kezdeményezések 

segítésével (helyszín biztosítása, propagálás) tud előrelépést elérni. 

 A magas színvonalú oktatás-nevelés feltételeinek biztosítása – korszerű óvoda és bölcsőde, a 

magas színvonalú alap- és középfokú oktatási intézmények – nem csupán társadalmi, hanem 

gazdasági szempontból is elengedhetetlen. A településen elérhető oktatás és képzés 

minősége döntően befolyásolja a város gazdasági versenyképességét, ez pedig a település 

által biztosított egyéni életminőség egyik legfontosabb feltétele. Ezen a téren az 

épületállomány karbantartása/felújítása, az új oktatási módszereknek való megfelelés 

elősegítése a feladat.  

 A szociális ellátások terén fontos szempont a szükségletekre reagálás, mind a 

kisgyermekellátás, mind az időskorúak és egyéb rászorultak ellátása terén. A demográfiai 

tendenciákhoz igazodva meg kell valósítani az időseket is ellátó szociális intézmény 

fejlesztését. A természetes folyamatok mellett a perifériára szorult rétegek - illetve az 

öngondoskodás lehetőségének hiányában a társadalmi gondoskodásra szorulók - jelentenek 

tartós feladatot a szociális terület számára. 
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3. Értékmegőrző, társadalmilag és környezetileg fenntartható fejlődés  

3/1. Helyi identitás erősítése és kiépítése 

Cél a helyzetfeltárásban is feltárt, a település lakosságának hirtelen, külső hatásra történő 

növekedése révén előállt hiányosság megszüntetésével egy erős városi kötődéssel és azért tenni is 

akaró, áldozatokat hozó, patrióta helyi társadalom kiépítése. Szentlőrinc esetében a helyi identitás 

kiépítése fontos cél, hiszen az erős kötelékek képesek helyben tartani népességet, és arra ösztönözni, 

hogy a helyi adottságokhoz idomuló fejlesztésekbe, vállalkozásokba kezdjenek, azt olyan formán 

tegyék, hogy saját életterület ne károsítsák.  

Beavatkozási területek:  

 A közösségfejlesztésre, a helyi identitás erősítésére is kiemelt figyelmet kell fordítani. A 

települési értékek, történelmi események, vagy neves személyek, szimbólumok, melyek 

megkülönböztetik a települést, olyan értéket képviselnek, mely elősegíthetik e célt. A 

település lakosai közötti összetartás szintén hozzájárul helyi identitás erősítéséhez. Ehhez 

közösségfejlesztésre, programokra van szükség. Amennyiben egy településen létrejön a 

lakosság belső integrációja, akkor az ott élők is jobban érzik magukat és képesek, sőt akarnak 

is tenni a településükért, hozzájárulva annak fejlődéséhez. A helyi társadalom 

identitástudatának fejlesztése, kulturális rendezvények szervezése és más nemzetiségi, 

vallási és civil kezdeményezéseken, alapokon nyugvó közösségformáló, közösségerősítő 

aktivitás segíti a cél teljesülését. 

 A közbiztonság javítása, a bűnmegelőzési tevékenység hatékonyságának növelése, a 

partnerség megteremtése a társadalmi bűnmegelőzés szereplői között. A biztonságérzet 

megőrzése érdekében a közösségi alapon szervezett közbiztonsági programok megvalósítása 

is fontos tényező lehet. A térségen belüli együttműködések, közösségfejlesztési programok 

hozzájárulhatnak az egymás iránti bizalom növeléséhez. A lakosok közötti kölcsönös bizalom 

erősítése fontos a jó közbiztonság szempontjából. Mindezek mellett a közbiztonság 

javításához a közösségi alapon szervezett helyi védelem (pl. Polgárőrség), illetve a modern 

technikai eszközök (pl. térfigyelő kamerák) alkalmazását is bővíteni lehet.  

 Az önkormányzat az identitáserősítést elősegítheti kulturális és sportéletet fejlesztéséhez 

nyújtott segítő, támogató munkájával, valamint különböző események, rendezvények 

megszervezésében és lebonyolításában való részvételével is. A szakiskola és az országos hírű 

gazdanapok városi és térségi önkormányzati népszerűsítése is hozzájárul a cél teljesüléséhez. 

3/2. Helyi esélyegyenlőség megteremtése  

Cél a város Helyi Esélyegyelőségi Programjában lefektetett intézkedések megvalósítása. A város 

életében szerepet kell szánni a különböző társadalmi csoportok irányában megnyilvánuló 

szolidaritásnak. A társadalom fejlettségének fokmérője, hogy a város és lakossága mennyire szolidáris 

a hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportokkal.  

Beavatkozási területek:  

 A társadalom halmozottan hátrányos helyzetű rétegeinek leszakadása leromlással 

fenyegetett területeket eredményez a városban, amely a helyi társadalom egészére károsan 

hat. A komplex probléma megoldása érdekében integrált – foglalkoztatási, lakhatási, 
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szociális – beavatkozások megvalósítására van szükség, amelyhez a jövőben a 

közmunkaprogram jobb hatékonyságú felhasználása szükséges. 

 Az életkor meghosszabbodásával a társadalomban egyre nagyobb arányt képviselnek az 

időskorú emberek. Ezért az időskorúak védelmére – ezen belül az egészségügyi ellátásra, 

otthoni gondozásra, az elszegényedés megakadályozására, az egyedüllét enyhítésére és a 

megnövekedett szabadidő eltöltésének biztosítására – az önkormányzatnak kiemelt 

figyelmet kell fordítani. 

 A fenntartható társadalmi viszonyok alapkérdése, hogy a társadalom nem mondhat le a 

leszakadó vagy leszakadással fenyegetett csoportok – nők, mélyszegénységben élők, romák, 

fogyatékossággal élők, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, idősek – 

felzárkóztatásáról, életminőségének javításáról, társadalmi részvételének biztosításáról, 

ezekkel együtt egy mindenki számára elérhető élhető város megteremtéséről. 

 Szentlőrinc fejlődésében fontos szerepet tölthetnek be az alulról jövő közösségi és önkéntes 

kezdeményezések, ennek érdekében fontos, hogy a város bátorítsa és támogassa a helyi 

közösségek, civil szervezetek működését, és ehhez infrastrukturális feltételeket is biztosítson 

(civil ház kialakítása). A városban élők elégedettségének növelése érdekében szükséges, hogy 

a város családbarát módon szervezze a közösségi – kulturális, közigazgatási, stb. – 

szolgáltatásokat. A közösségek megújulása érdekében egészséges, környezettudatos életmód 

folytatását ösztönző és közösségfejlesztő programok szervezése szükséges. A 

közösségfejlesztő programok a közösségi terek, de akár az önkormányzati bérlakások 

felújítására terén is fontos szerepet tölthetnek be. 

3/3. Energiatudatos és fenntartható városüzemeltetés 

Cél az energiatudatosság fokozásával, az energiatakarékosság és –hatékonyság növelésével, a 

geotermikus energiapotenciál kihasználásával az energiafüggőség csökkentése. Az innovatív 

technológiákat alkalmazásával csökkenthetők az üzemeltetési, fenntartási költségek és az 

energiafelhasználás, valamint szélesítő a szolgáltatási kínálat, ami hozzájárul az életminőség 

javításához. 

Beavatkozási területek:  

 Az elvárható komfort és környezetvédelmi igények biztosítására és a klímaváltozás 

hatásainak kezelésére a teljes, jól működő, karbantartott közműellátást kell biztosítani a 

belterületen és a hajdan önálló Tarcsapusztán egyaránt. A fenntarthatóság javítása 

érdekében a takarékosságra nevelés mellett az egyes közműveknél fejlesztési igények 

jelentkeznek.  

 Az energiaközműveknél fűtési energia terén a megújuló, termál energia kapacitásának 

kihasználásával javítható a fenntarthatóság. A feltárt energia hasznosításának további, 

szélesebb körű igénybe vétele (tervezett fejlesztések megvalósítása) eredményezhet 

megtakarítást.  

 A városok környezetterhelése jelentős részben a közlekedésből fakad, vagyis hosszú távon 

minden településnek csökkenteni kell az ebből eredő káros hatásokat. Ez Szentlőrinc 

esetében döntően külső tényezőktől függ (vasút, főút, főút elkerülő, M60), aminél az 

egyetlen lehetőség az útfejlesztések megvalósítása érdekében folyamatos lobbyzás, ami a 

környező települések támogatásával, ha csak kicsit is, de előre viheti az ügyeket.  
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 Az egyéni közlekedési módok közül törekedni kell a gyaloglás és kerékpározás feltételeinek 

további javítására. A járdák fejlesztésénél, felújításánál a saját készítésű térkő-elemek 

felhasználása, és itt mind a készítés, mind a lerakás esetében a közmunkások igénybevétele.  

3/4. Minőségi lakókörnyezet 

Cél, hogy a város kompakt méretű legyen, a lakóterületei folyamatosan megújuljanak, a településen 

belterületén és külterületi lakott részén (Tarcsapuszta) a lakhatási feltételekhez szükséges alapellátó 

rendszerek biztosítottak legyenek.  

Beavatkozási területek:  

 Szentlőrinc lakóterületeinek további növekedése nem indokolt. A önkormányzat részéről a 

szükséges beruházásokat nem további beépítésekhez kapcsolódóan kell elvégezni, hanem a 

meglévő területek fejlesztésével kell megoldani. A településszerkezeti tervben kijelölt 

tartalék-területek felhasználása 2030-ig szükségtelen, kijelölt területek más irányú 

felhasználásának átgondolása indokolt (6-os út mentén ipari, gazdasági, kereskedelmi 

funkciók).  

 Fontos cél a jó minőségű bérlakás-állomány megteremtése és a bérlakások hasznosításában 

hosszú távon a piaci alapú szemlélet térnyerése. Az ingatlanállomány javítása, komfortosság 

növelése a benne élők életminőségét és környezetükkel szembeni igényességet is hivatott 

emelni. A meglévők helyén, vagy egyéb területen új bérlakások építése is segíthet a cél 

elérésében. 

 Az egészséges lakókörülményekhez nemcsak az egészséges lakás, hanem az egészséges és 

sokszínű lakókörnyezet is hozzátartozik, az önkormányzat ezen a területen a közterületek 

fejlesztésével tud előrelépést elérni.  

3/5. Racionális területfelhasználás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás  

Cél, hogy a fenntartható fejlődés szempontjához illeszkedve a város beépítése intenzív, megfelelő 

sűrűségű legyen, ehhez minél kisebb területet foglaljon el. Ez esetben a város működése is 

gazdaságosabb, a környező értékes mezőgazdasági területek hozzájárulnak a város gazdaságának 

kiegyensúlyozottságához, a megkímélt természeti terület lehetőséget biztosít a város lakói számára a 

rekreációhoz, a szabadidő hasznos eltöltéséhez.  

Beavatkozási területek:  

 A termőfölddel való takarékos gazdálkodás kiemelt fontosságú, hiszen a mezőgazdasági 

termékek stabilan tartják értéküket, piacuk – a világ népességének növekedése és a 

termőterületek szűkülése következtében – hosszú távon biztosított. 

 A szerkezeti tervben kijelölt tartalékterületek beépítésével az amúgy is sok üresen álló és 

romló állapotú épület még kevesebb eséllyel újulna meg, a bővülés városra az út- és 

közműfejlesztések és üzemeltetés terén további terheket róna, ezért a további 

területbevonás nem javasolt. Más települések példája mára bebizonyította, hogy 

amennyiben korlátozott az új területek száma a város régebbi területei felértékelődnek és az 

épített környezet megújulása megy végbe, ami Szentlőrinc esetében is fontos cél.  

 A szőlőhegyi területeken a lakó és üdülőfejlesztési igény nem elfogadható, mert ez részben 

további környezeti, szociális és infrastruktúra-üzemeltetési konfliktusok forrása lehet. Éppen 
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ezért szükséges e területeken a szabályozás elvégzése, szigorú keretek között tartva a 

beépítés és közművesítés mértékét. 

 A felszíni vízrendezés a karbantartás hiánya már önmagában beavatkozást igényel, de a 

klímaváltozás miatt a rendszert még inkább alkalmassá kell tenni a szélsőséges 

csapadékesemények kezelésére. A vízvisszatartás és lefolyás szabályozásában komoly 

szerepet játszhatnak a zöldfelületek, a megfelelően karbantartott elvezető rendszerek pedig 

az elvezetést segítik. Az élővizek, vízfolyások, árkok rendezésére, állandó karbantartására 

nagyobb figyelmet kell fordítani.  

3/6. Szabadidő-eltöltés javuló feltételrendszere, rekreációs lehetőségek biztosítása 

Cél a szűkös, széles rétegek számára elérhető rekreációs lehetőségek bővítése, mellyel a lakosság 

életminősége és általános egészségi állapota is javítható.  

Beavatkozási területek:  

 A közterületek fejlesztése és saját tulajdonú oktatási intézmények és sportcélú területekhez 

újak kialakítása (uszoda) és a kerékpáros vonalas infrastruktúra (út, tárolók) fejlesztése, 

fenntartása. Az egyéb meglévő tevékenységek (Tarcsapusztai horgásztó, magán 

sportcentrum) megmaradása/bővülése lényeges, mely a piaci viszonyok, megfelelő kereslet 

esetén a tulajdonosok döntésén alapul. Az önkormányzatnak a szabadidős tevékenységek 

ösztönzése kiemelt fontosságú, amely a lakosság egészségi állapotának javításában is fontos 

szerepet tölthet be, így a magánkezdeményezések, vállalkozások fejlődését, fennmaradását 

helyi szabályzó eszközökkel a jövőben sem szabad ellehetetleníteni.  

 A városban élők életminőségét és a város térségi vonzerejét is nagyban befolyásolja az 

elérhető kulturális szolgáltatások mennyisége és minősége. A kulturális és közművelődési 

intézmények fejlesztésében előtérbe kell helyezni a nyitottságot, a multifunkciós jelleget, a 

lakossági igényekhez igazodó rugalmas megoldásokat (nyitva tartás, online alkalmazások), 

ösztönözni és segíteni kell az alulról jövő kulturális és szabadidős kezdeményezéseket. A 

színes és változatos közművelődési, rekreációs és sport lehetőségek, a pezsgő, élettel teli 

közösségi terek mind a helyiek, mind a környékben élők számára vonzóak. Fontos a meglévők 

mellett új rekreációs területek, közösségi terek kialakítása. 

 

3.2.2 A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsolata 

Szentlőrincnek olyan minőségi települési környezetet kell kialakítania, amelyben megvalósul a magas 

szintű vállalkozási-, szolgáltatási- és infrastrukturális környezet, a helyi társadalom életszínvonalának 

emelése, az épített- és a természeti-táji környezet kiemelt védelme és az összkép a jövőképben 

megfogalmazott állapotokat tükrözi. A város egy versenyképes, attraktív, fenntartható, élhető 

település lesz 2030-ban, amely meg tud felelni a helyi és társági társadalom várossal szemben 

támasztott igényeinek (megfelelő minőségű munkahelyek, élhető, tiszta és egészséges környezet, 

változatos kulturális kínálat, magas színvonalú oktatási és egészségügyi rendszer, javuló közbiztonság, 

stb.). 

Szentlőrinc településfejlesztési koncepciójának középpontjában a város hosszú távon elérendő 

jövőképe áll. A jövőkép a jelenlegi adottságokból kiindulva és a várható tendenciákra alapozva 

fogalmazza meg a hosszú távon elérni kívánt állapotot. Annak érdekében, hogy a város valóban 
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megvalósítsa a gazdasági, társadalmi és környezeti szempontok szerint megfogalmazott jövőbeni 

állapotot, kijelölésre kerültek a település átfogó fejlesztését szolgáló átfogó és részcélok. A fejlesztési 

elképzelések megvalósítása során figyelembe kell venni a településfejlesztési alapelveket, amelyek 

meghatározóak a város fejlesztésének szempontjából. 

A településfejlesztési koncepcióban lefektetett a jövőkép eléréséhez kidolgozott célrendszer 

harmóniát és egyensúlyt képez a gazdasági fejlődés, a versenyképességi kívánalmak, a társadalmi 

igények és elvárások, valamint a természeti környezet által biztosított adottságok, lehetőségek 

között. A város a meghatározó területek (gazdaság, társadalom, természeti környezet, infrastruktúra) 

mindegyikét kiemelten kezeli, fejlesztésüket egymásra épülve, időben párhuzamosan kívánja 

megvalósítani az európai városfejlesztési célkitűzésekkel összhangban. 

A településfejlesztési koncepciójában megfogalmazott célrendszeren belüli kapcsolatrendszert az 

alábbi táblázat foglalja össze:  

Részcélok 

Átfogó célok 

Adottságokra 
építő, 

foglalkoztatott
ságot növelő 

gazdasági 
fejlődés 

Erős térségi 
szerepkör 

kialakítása, 
minőségi 

szolgáltatások 
nyújtása   

Értékmegőrző, 
társadalmilag 

és 
környezetileg 
fenntartható 

fejlődés  

1/1. Korszerű, hatékony, térségi erőforrásokra épülő 
gazdaság       

1/2. A gazdaságfejlesztés infrastrukturális és szabályozási 
feltételeinek kialakítása        

1/3. Munkaerő-kereslethez alkalmazkodó oktatás, 
szakképzés támogatása        

1/4. Helyi-térségi agrárgazdaság fejlesztése        

2/1. Aktív városi és várostérségi kapcsolatok        

2/2. Járásközponti funkciók fejlesztése, az elérés javítása a 
térségben élők számára        

2/3. Magas színvonalú humán szolgáltatások a társadalmi 
struktúrához illeszkedően        

3/1. Helyi identitás erősítése és kiépítése       

3/2. Helyi esélyegyenlőség megteremtése        

3/3. Energiatudatos és fenntartható városüzemeltetés       

3/4. Minőségi lakókörnyezet       

3/5. Racionális területfelhasználás, a klímaváltozáshoz 
való alkalmazkodás        

3/6. Szabadidő-eltöltés javuló feltételrendszere, 
rekreációs lehetőségek biztosítása       

3.2-1. táblázat: Az átfogó célok és részcélok koherenciája 

Jelmagyarázat:  

  erős koherencia 

  közepes koherencia 

  nincs kapcsolat 
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A részcélok kapcsolatrendszere 

Az egyes részcélok sok esetben szoros kapcsolatban állnak egymással, így megvalósulásuk egymásra 

is hatást gyakorolnak. A szinergiák negatív eredményeket is hozhatnak, de alapfeltevésként az 

egymás erősítő hatásokkal, azaz a pozitív kapcsolatok, hatások kerültek kiemelésre a következő 

táblázatban.  

  1/1 1/2 1/3 1/4 2/1 2/2 2/3 3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 

1/1. Korszerű, hatékony, térségi 
erőforrásokra épülő gazdaság 

             

1/2. A gazdaságfejlesztés 
infrastrukturális és szabályozási 
feltételeinek kialakítása  

             

1/3. Munkaerő-kereslethez 
alkalmazkodó oktatás, szakképzés 
támogatása  

             

1/4. Helyi-térségi agrárgazdaság 
fejlesztése  

             

2/1. Aktív városi és várostérségi 
kapcsolatok  

             

2/2. Járásközponti funkciók 
fejlesztése, az elérés javítása a 
térségben élők számára  

             

2/3. Magas színvonalú humán 
szolgáltatások a társadalmi 
struktúrához illeszkedően  

             

3/1. Helyi identitás erősítése és 
kiépítése 

             

3/2. Helyi esélyegyenlőség 
megteremtése  

             

3/3. Energiatudatos és fenntartható 
városüzemeltetés 

             

3/4. Minőségi lakókörnyezet              

3/5. Racionális területfelhasználás, a 
klímaváltozáshoz való alkalmazkodás  

             

3/6. Szabadidő-eltöltés javuló 
feltételrendszere, rekreációs 
lehetőségek biztosítása 

             

3.2-2. táblázat: A részcélok egymásra hatása 

Jelmagyarázat:  

  erős hatás 

  közepes hatás 

  nincs kapcsolat 

 

  



 
 

 

28 

Terra Studió Kft. | 1034 Budapest, Szomolnok utca 14. 

A hosszú távú célok legfontosabb hatásindikátorai a következők  

 Lakosság elégedettsége (növekedés becsült nagysága: 20%) 

 Település gazdasági versenyképességének javulása (növekedés becsült nagysága: 25%),  

 Települési környezetminőség javulása (növekedés becsült nagysága: 15%) 

 Egy főre jutó lakossági jövedelmek növekedése (növekedés becsült nagysága: 10%) 

 

3.2.3 A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre 

Szentlőrinc településrészi lehatárolással nem rendelkezik. A város a településrészek utcahatáros 

kijelölését a település méretéből és 10ezer fő alatti lakónépesség számból adódóan a 

Belügyminisztérium felé tett nyilatkozatának megfelelően jelen tervezési időszakban nem tartja 

szükségesnek. 

 

3.2.4 A célrendszer illeszkedése az Európai Uniós, a hazai és a megyei fejlesztési célokhoz 

3.2.4.1 EU 2020 stratégia  

Az EU 2020 stratégia sikeres megvalósításának gazdaságfejlesztési és területi szempontból is 

kulcselemei a városok, és a városias térségek. Európa globális kihívásokra adott válaszai között a 

területi kohézió erősítése, a területi együttműködések fokozása áll. Lényeges az egyes területek 

összekapcsolása, a centrumperiféria viszonyrendszerben rejlő negatívumok mérséklése, a 

policentrikus Európa megvalósítása.  

A jövőbeni kohéziós politika célul tűzi ki az integrált várospolitika ösztönzését, amely elősegíti a 

fenntartható városfejlesztést, s ezzel erősíti a városok kohéziós politikában betöltött szerepét. 

Alapelvként fogalmazódik meg, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak olyan integrált 

stratégiákat kell támogatnia a fenntartható városfejlődés érdekében, amely célul tűzi ki a 

várostérségeket érintő gazdasági, környezeti, éghajlattal összefüggő és társadalmi problémák 

kezelését. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó EU stratégiához, illetve az 

egyes alapok célkitűzéseihez, többek között a gazdasági, társadalmi és területi kohézióhoz történő 

hozzájárulás érdekében minden egyes európai strukturális és beruházási alap a 11 tematikus 

célkitűzés támogat, amelyekből az Unió öt, az évtized végére ténylegesen elérendő célkitűzése a 

következő területekre irányul: 

 a foglalkoztatás, 

 az oktatás, 

 a kutatás és innováció, 

 a társadalmi befogadás és a szegénység enyhítése, valamint 

 az éghajlatváltozás elleni küzdelem és az energiaügy 

A közösségi források szétosztása és a nemzeti programok megalkotása egyaránt a fentieknek 

rendelődnek alá. 
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Szentlőrinci részcélok 

EU 2020-ig elérendő célkitűzéseinek területei 

Foglal-
koztatás 

Oktatás 
Kutatás és 
innováció 

Társadalmi befogadás 
és a szegénység 

enyhítése 

Éghajlatváltozás 
elleni küzdelem 
és az energiaügy 

1/1. Korszerű, hatékony, térségi 
erőforrásokra épülő gazdaság 

     

1/2. A gazdaságfejlesztés 
infrastrukturális és szabályozási 
feltételeinek kialakítása  

     

1/3. Munkaerő-kereslethez 
alkalmazkodó oktatás, 
szakképzés támogatása  

     

1/4. Helyi-térségi agrárgazdaság 
fejlesztése  

     

2/1. Aktív városi és várostérségi 
kapcsolatok  

     

2/2. Járásközponti funkciók 
fejlesztése, az elérés javítása a 
térségben élők számára  

     

2/3. Magas színvonalú humán 
szolgáltatások a társadalmi 
struktúrához illeszkedően  

     

3/1. Helyi identitás erősítése és 
kiépítése 

     

3/2. Helyi esélyegyenlőség 
megteremtése  

     

3/3. Energiatudatos és 
fenntartható városüzemeltetés 

     

3/4. Minőségi lakókörnyezet 
     

3/5. Racionális 
területfelhasználás, a 
klímaváltozáshoz való 
alkalmazkodás  

     

3/6. Szabadidő-eltöltés javuló 
feltételrendszere, rekreációs 
lehetőségek biztosítása 

     

3.2-3. táblázat: Szentlőrinc célrendszerének illeszkedése az EU célkitűzéseinek területeihez 

Jelmagyarázat:  

  erős kapcsolat 

  közepes kapcsolat 

  nincs közvetlen kapcsolat 

 

Ahogy a fenti ábrából is látható, Szentlőrinc város településfejlesztési koncepciójának célrendszere 

összhangban áll a célkitűzésekkel. 
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3.2.4.2 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) 

Az OFTK a kormányzati fejlesztéspolitika 2030, illetve 2014-2020 között megvalósítandó stratégiai 

céljait, prioritásait jelöli ki. A koncepcióban foglaltak szerint Magyarország 2030-ban Kelet-Közép-

Európa egyik vezető gazdasági és szellemi központja lesz, lakosságának biztonságos megélhetést 

biztosító, az erőforrások fenntartható használatára épülő versenyképes gazdasággal, azzal 

összefüggésben gyarapodó népességgel, megerősödött közösségekkel, javuló életminőséggel és 

környezeti állapottal.  

Az országra felvázolt jövőkép elérése érdekében az OFTK négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó 

fejlesztési célt, valamint 13, az átfogó célokénál egyenként jóval szűkebb tárgykörű ágazati és területi 

specifikus célt fogalmaz meg. A város településfejlesztési koncepciója szorosan kapcsolódik az OFTK 

céljaihoz, amit az átfogó célok alábbi ábrán bemutatott viszonyrendszere is jól tükröz.  

 

3.2-1. ábra: A településfejlesztési koncepció átfogó céljainak illeszkedése az OFTK átfogó céljaihoz 

 

Szentlőrinc város településfejlesztési koncepciójának célrendszere összhangban áll az OFTK 

célrendszerével.  

 

Szentlőrinc TK  

átfogó célok 2030 

Adottságokra építő, 
foglalkoztatottságot növelő gazdasági 

fejlődés 

Erős térségi szerepkör kialakítása, 
minőségi szolgáltatások nyújtása   

Értékmegőrző, társadalmilag és 
környezetileg fenntartható fejlődés  

OFTK  

átfogó célok 2030 

Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági 
fejlődés 

Népesedési fordulat, egészséges és megújuló 
társadalom 

Természeti erőforrásaink fenntartható használata, 
értékeink megőrzése és környezetünk védelme 

Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható 
térszerkezet 
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3.2.4.3 Megyei területfejlesztési koncepció 

Baranya Megye Önkormányzat Közgyűlése 3/2014. (II.20.) Kgy. határozatával fogadta el a „Baranya 

Megyei Területfejlesztési Koncepció 2014-2020” c. dokumentumot, melyben a megye jövőképének, 

fejlesztési célrendszerének és a célok eléréséhez szükséges fejlesztési irányok, illetve beavatkozási 

területek meghatározására került sor.  

A megye jövőképe szerint Baranya megye 2030-ra élhető, az erőforrásaival fenntarthatóan 

gazdálkodó térségi csomóponttá válik, elsősorban értékteremtő foglalkoztatást biztosító gazdasági 

szerkezettel, javuló gazdasági mutatókkal, ahol növekszik a foglalkoztatás és megkezdődik a 

társadalmi felzárkózás. 

Baranya megyére felvázolt jövőkép elérése érdekében a megyei koncepció három hosszú távú, 2030-

ig szóló átfogó célt, valamint 7 ágazati és 4 területi célt fogalmaz meg. Szentlőrinc településfejlesztési 

koncepciója illeszkedik a megyei céljaihoz. Az átfogó célok viszonyrendszerét az alábbi ábra 

szemlélteti. 

 

3.2-2. ábra: A településfejlesztési koncepció átfogó céljainak illeszkedése az OFTK átfogó céljaihoz 

 

Szentlőrinc város településfejlesztési koncepciójának célrendszere összhangban áll a megyei 

területfejlesztési koncepció célrendszerével.  

  

Szentlőrinc TK  

átfogó célok 2030 

Adottságokra építő, 
foglalkoztatottságot növelő gazdasági 

fejlődés 

Erős térségi szerepkör kialakítása, 
minőségi szolgáltatások nyújtása   

Értékmegőrző, társadalmilag és 
környezetileg fenntartható fejlődés  

Baranya Megyei Területfejlesztési 
Koncepció   

átfogó célok 2030 

Értékteremtő foglalkoztatást biztosító gazdaság 
kialakítása 

Egészséges és megújuló társadalom 

Természet- és energiatudatos megye 
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4 KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ 
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4.1 A STRATÉGIÁHOZ ÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KÉSZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES 

TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI ADATOK MEGHATÁROZÁSA 

Jelen Településfejlesztési Koncepció Szentlőrinc Integrált Településfejlesztési Stratégiájával együtt 

készült. A tervezés első fázisában elkészült a Megalapozó vizsgálat, amely a 314/2012. (XI.8.). Korm. 

rendelet által előírt tartalmi követelményeknek megfelelően – a 2011-es népszámlálás és a 

legfrissebb statisztikai adatok feldolgozásával – került kidolgozásra, így valamennyi társadalmi, 

gazdasági és környezeti adatot tartalmaz, amely az Integrált Településfejlesztési Stratégia, valamint a 

településrendezési eszközök elkészítéséhez szükséges. A megalapozó munkarész a legfrissebb adatok 

mellett a tendenciák feltárására, értékelésére is kiterjedt. 

4.2 A MEGHATÁROZOTT TERÜLETIGÉNYES ELEMEK ALAPJÁN, JAVASLAT A MŰSZAKI 

INFRASTRUKTÚRA FŐ ELEMEINEK TÉRBELI RENDJÉRE ÉS A TERÜLET-FELHASZNÁLÁSRA 

IRÁNYULÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZTATÁSOKRA 

4.2.1 Javasolt településszerkezeti változások 

4.2.1.1 A területfelhasználás módosítására vonatkozó javaslatok 

Szentlőrinc jelenleg hatályos településszerkezeti terve a hosszú távon nem biztosítja a település 

kiegyensúlyozott fejlődését, ezért annak felülvizsgálata indokolt. A javasolt területfelhasználás-

változtatások: 

1. A vasúti kapcsolat jövőbeni kihasználását a terven kijelölt IG jelzésű ipari gazdasági terület jól 

tudja szolgálni, ám a legutóbbi (államigazgatási eljárás keretében nem engedélyezett) Gip 

jelzésű területeket a kiváló minőségű termőföld védelme miatt eredeti erdő (E) és 

mezőgazdasági (M) területként kell a jövőben hasznosítani. 

2. A 6-os út északi oldalán kijelölt, de még fel nem használt tartalék lakóterületek helyett 

legalább a hatályos jogszabályban meghatározott 250 m-es sávban gazdasági terület vagy 

beépítésre nem szánt terület kijelölése javasolt. A kedvező közlekedési kapcsolat miatt a déli 

oldalon már benzinkút és kereskedelmi tevékenységek megtalálhatók, tovább fejleszthetők, a 

közlekedésből adódó terhelés miatt a főút melletti lakóterület-fejlesztés zaj és rezgésártalom 

miatt sem javasolt. A főút melletti közlekedésből adódó szennyezés miatt kevésbé jelent 

akadályt, hogy a termőföldek az átlagosnál jobb minőségűek. 

3. A rekreációs területek, közparkok, közkeretek kijelölése minimális, ezek bővítése szükséges 

(pl. vasútállomás környéke, Polgármesteri Hivatal környezete, Munkácsy és Madách utcák 

találkozásánál lévő terület). Kiemelten fontos, hogy ezek az elemek egy egységes zöldfelületi 

rendszer kialakításához járuljanak hozzá, ezzel növelve a zöldfelületek pozitív kondicionáló 

hatását, rekreációs funkciót, illetve a klimatikus viszonyok megőrzését, javítását. A település 

beépített területein, illetve közvetlen környékén található növényzet elhelyezkedése, 

mennyisége és összetétele jelentősen befolyásolja a hő- és vízháztartás alakulását, a levegő 

szennyezettségét, és nem utolsó sorban gondozott, esztétikus megjelenésével javítja a 

lakosság komfortérzetét. 
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4.2.1.2 A településszerkezet szerkezeti javítását szolgáló lehetséges közlekedést érintő intézkedések, 

beavatkozások 

1. Az ország Területrendezési Tervében meghatározott, 6. sz. főút elkerülő szakasza (mely 

szerepel a hatályos településszerkezeti tervben) - nem helyi kompetencia 

2. Az M60-as autópálya hozzá tartozó autópálya-csomópont kiépítése (a hatályos tervnek 

megfelelően) - nem helyi kompetencia 

3. Parkoló-területek kijelölése, fejlesztése  

4. Kerékpáros hálózat fejlesztése Kacsóta irányában 

5. Tarhacsapuszta felé meghosszabbítani a kerékpárutat 

4.2.1.3 Környezeti és tájképi konfliktusok kiküszöbölése érdekében tehető intézkedések a 

településszerkezet, az övezetek megváltoztatásával  

1. nagy, csarnokjellegű épülettömeget igénylő, és/vagy tömegeket vonzó funkciók közül az ipar, 

kereskedelem és kereskedelem terén a városszéli területek preferálása (6-os út északi oldala, 

vasúttól délre ipari gazdasági célra szánt területek) 

2. fásítások (platán és más, tradicionálisan jelen lévő fajokból) 

 a városközpontban 

 a lakóterületeken, és elsősorban a lakótelepeken 

 a fásított utcák facseréinél, pótlásainál 

3. táj- és természetvédelmi szempontok fokozott érvényesítése a szőlőhegyen 

4.2.1.4 Egyéb települési sajátosságokat és környezeti minőséget óvó, levegőminőséget javító 

intézkedések 

1. Csapadékvíz-elvezetés fejlesztése, illetve a kiépített rendszerek folyamatos karbantartásának 

biztosítása  

2. Geotermikus alapú távhőszolgáltatás hálózatának bővítése, gázfűtésű társasházak 

átállásának ösztönzése (egyedi, szabályozható innovatív mérési lehetőség alkalmazó rendszer 

biztosításával) 

4.3 AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK ÉS A VÉDETTSÉG BEMUTATÁSA, JAVASLATOK AZ ÖRÖKSÉG 

VÉDELMÉRE ÉS AZ ÖRÖKSÉGI ÉRTÉK ALAPÚ, FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSÉRE 

Szentlőrinc településszerkezeti tervét a képviselőtestület 2000. szeptember 30-án fogadta el, ehhez 

elkészült egy a műemlékeket és helyi építészeti értékeket felmérő és védettséget is javasló 

értékvizsgálat. Örökségvédelmi hatástanulmánnyal a város nem rendelkezik. 

Az Étv. 56. § (2) bekezdése szerint „a helyi építészeti örökség értékeinek feltárása, számbavétele, 

védetté nyilvánítása, fenntartása, fejlesztése, őrzése, védelmének biztosítása a települési 

önkormányzat feladata.” Ennek alapján helyi értékvédett épületek, valamint a kulturált településkép 

fontos identitásnövelő tényezők, hagyományt őriznek, az ott élt emberek és közösségek munkáját és 

kultúráját híven tükrözik, ezért kiemelten fontos, hogy a városvezetés a lakosság, valamint a helyi 

civil szervezetek bevonásával a hagyományőrzésre, értékmegőrzésre, azok bemutatására kiemelt 

figyelmet fordítson.  
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Szentlőrincen mindössze 3 épület élvez országos védettséget: 

1. Római katolikus templom (Templom tér, 260/1 hrsz) 

A templom 1718-ban épült barokk stílusban, 1770-ben bővítették, ekkor épült meg a tornya 

is. 1884-ben részben átalakították. A fő- és mellékoltárok, szószék klasszicista, készítésük 

ideje a XIX. sz. első fele. 

2. Volt Esterházy-kastély (Madách I. u. 1., 259 hrsz) 

A kastély a XVIII. sz.-ban barokk stílusban épült, valószínűleg a templom építésének idején. 

1995-ben újították fel. Az épület „L” alaprajzú amit később toldottak egy rövid szárnnyal. Egy 

ideig diákotthonnak használták, majd sokáig üresen állt, ma a polgármesteri hivatalnak és 

járási intézmények egy része működik benne. 1945-öt követően a kastélyhoz tartozó 

ősparkot kiirtották és északi felét beépítették. A maradék területen sportpálya létesült, a 

terület szegényes, funkciótalan.  

3. Volt tiszttartó épület (Munkácsi M. u. 33., 222 hrsz)  

Volt Esterházy-uradalmi épület, tiszttartói lak, a XVIII. sz.-ban épült, ma múzeumként 

funkcionál.  

Szentlőrinc 1996-ben elkészítette helyi értékvédelmi rendeletét (9/1996.(IV.25.) KT. rendelet a helyi 

jellegű építészeti értékek védelméről), majd 2008-ban jogszabályváltozás miatt módosította azt. A 

jogszabály általános elveket fogalmaz meg, a helyi építészeti értékekről szóló 10/1996.(V.30.) KT 

rendeletet tartalmazza a helyi védett épületek listáját. Ekkor 12 db építészeti értéket (lakóházak, 

műszaki áruház, melléképület, volt általános iskola, stb.) védetté nyilvánítása történt meg, 

módosítására a 2000-ben készült értékvizsgálatot követően nem került sor.  

Javaslatok az örökség védelmére 

A település építészeti örökségének számbavételére ás aktualizálására van szükség, így felmérése 

szükséges. Az örökségvédelmi hatástanulmányt a településrendezési eszközök módosításakor, új 

készítésekor jogszabályi kötelezettség alapján kötelező elkészíttetni2.  

Az örökségvédelmi hatástanulmány elkészültét követően a helyi építészeti értékekről szóló 

10/1996.(V.30.) KT rendelet módosítása, ill. hatályon kívül helyezése és új rendelet alkotása javasolt.  

 

                                                           
2
 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelet 80. §a szerint: „A 68. § (1)-(3) és (5) bekezdés és a 69. § rendelkezéseit nem 

kell alkalmazni az e rendelet hatálybalépése előtt megkötött tervezési szerződéssel rendelkező 
településfejlesztési koncepció vagy településrendezési eszköz készítésénél.” Azaz a hivatkozott paragrafus 
átmeneti felmentést ad az ITS projekt keretében készülő településfejlesztési koncepciók számára az 
örökségvédelmi hatástanulmány készítési kötelezettség alól. 


