
A Településfejlesztési koncepcióhoz és Integrált Településfejlesztési stratégiához készült, megalapozó 

vizsgálatok alapján a hosszú távú koncepció fejlesztési irányai, és ez elérni kívánt jövőkép. 

 

SZENTLŐRINC VÁROS HOSSZÚ TÁVÚ JÖVŐKÉPE ÉS A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 

FEJLESZTÉSI IRÁNYAI 

 

JÖVŐKÉP (2030-ra) 

 

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.  

 

o A település jövőbeni térségi szerepe, pozíció a településhierarchiában 

 

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. 

 

o 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.  

 

o 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, vagy más településen 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. 

 

o 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 

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. 

 

o 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.   

 

o 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.  

 

o 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.   

 

A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ FEJLESZTÉSI IRÁNYAI 

 

A legfontosabb hosszú távú fejlesztési irányok a fentiek mentén 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 


