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1. BEVEZETŐ 
 
Szentlőrinc Város Önkormányzat feladatának tekinti, hogy a város középtávú 
célkitűzéseit úgy határozza meg, hogy azok csatlakozzanak a megyei-járási 
elképzelésekhez, ugyanakkor biztosítsák település kisvárosi jellegének megőrzését. 

Elsődleges cél a város, az intézményhálózat zavartalan, kiegyensúlyozott működtetése, 
fejlesztése, meghatározó cél a lakosok életkörülményeinek javítása, amelybe beletartozik 
az élhető, emberközeli kisvárosi környezet fenntartása, a megélhetési feltételek lehetőség 
szerint helyben történő biztosítása, a természeti-társadalmi környezetével összhangban, 
fenntartható módon fejlődő gazdaság kialakulásának támogatása, a földrajzi 
elhelyezkedésből adódó infrastrukturális és gazdasági lehetőségek mind teljesebb körű 
kihasználása. 

Az életminőség társadalmi aspektusainak javítására vonatkozó alapvető középtávú célok: 

- a város őrizze meg, lehetőség szerint növelje jelenlévő népességét, javítsa a fiatalok és 
idősek arányának egyensúlyát, 

- a közszolgáltatások magas minőségben és széles spektrumban álljanak helyben is 
rendelkezésre, lehetővé téve valamennyi társadalmi csoport minden igényének 
maximális kiszolgálását, 

- az esélyegyenlőség minél teljesebb garantálásával a városi élet valamennyi területén 
legyen biztosított mindenki számára a városi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, 

- a gazdasági életet meghatározó szereplői – a munkaadók, munkavállalók, a civil 
társadalom, a gazdaság- és fejlesztéspolitikai döntéshozók – között jöjjön létre szoros 
partnerségi kapcsolat 

- a civil szervezetek, az egyházak és más, a politikai-gazdasági életen túlmutató helyi 
szervezetek, szerveződések közösségteremtő, identitást meghatározó, a város 
érdekében tenni akaró munkáját támogatva a helyi társadalom kohéziójának erősítése. 

Jelen dokumentum a 2011 és 2014 közötti időszakra előirányzott Gazdasági Program 
felülvizsgálataként tovább folytatja a megkezdett utat. 

1.1. Jogszabályi háttér, a használt fogalmak 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a 
kötelezettségként állítja az önkormányzatok elé, hogy hosszú távú fejlesztési 
elképzeléseiket stratégiai dokumentumokban fogalmazzák meg. Ezek közül is kiemelt 
jelentőségű a törvényben nevesített gazdasági program, amely a stratégiai tervezés 
alapdokumentuma. 

A stratégia olyan, egymáshoz szorosan kapcsolódó célok együttese, amely egy kitűzött 
időszak alatt valósítandó meg. A stratégiai tervezés elsődlegesen arra a változásra irányul, 
amely során egy adott helyzetből el kell jutni egy jövőbeni, optimálisabb állapotba. A 
stratégiai tervezés ugyanakkor megpróbálja megteremteni és ellenőrzés alatt tartani a 
tervezés folyamatát és folyamatosságát is, hiszen a stratégiai tervezésben minden 
tevékenység, minden taktikai lépés a végső célok elérését szolgálja. 

Szentlőrinc   Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) – felismerve a stratégiai 
tervezés alapvetően meghatározó voltát a településfejlesztésben, 
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szolgáltatás-tervezésben – a stratégiaalkotás folyamatáról alkotott szabályokat a 
Képviselő- testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében rögzítette. 

Az Önkormányzat a stratégia alkotását és a kitűzött célok megvalósulását támogató tervek 
rendszerét három –egymásra épülő- dokumentum csoportra tagolja. 

A legmagasabb szinten az alapstratégia áll. Az alapstratégia nem egy tervezési 
dokumentum, hanem azon fejlesztési tervek összessége, amelyek hosszabb távra, 
általános és átfogó jelleggel határoznak meg az érvényes értékrenddel összhangban lévő 
fejlesztési, működési, szolgáltatási prioritásokat, elérendő célokat, a megoldások és 
változások fő irányait, valamint a megvalósulás legfontosabb feltételeit. A gazdasági 
program meghatározó része az alapstratégiának. 
 
A részstratégiák számítanak a stratégiai tervezés második szintjének. Ezek a tervek, 
programok, koncepciók kibontják és konkretizálják az alapstratégiákban kijelölt a 
célokat, megoldási, változási irányokat és a feltételeket. 
 
A harmadik szinten azok a dokumentumok helyezkednek el, melyek részstratégiákhoz 
kapcsolódva egy-egy feladatkört fognak át operatív megközelítésből, ezeket 
funkcióstratégiaként nevesíthetjük. Ezek már operatív tervek, amelyek részletesen 
foglalkoznak a megvalósítási módokkal, változásokkal és feltételekkel, az erőforrás-
kapacitás felmérésével, az erőforrás biztosításának lehetőségeivel, a felelősökkel, a 
végrehajtásban résztvevőkkel, a tervezési lépésekkel. 
 

 
 
A szabályozás célja, hogy a hosszú távú, átfogó és a részletes tervek úgy kerüljenek 
kidolgozásra, hogy együtt egységes és komplex célrendszert alkossanak, egymást 
kiegészítsék és egymásra hassanak. 

A stratégiai tervezés tehát olyan gondolkodási folyamat, amelynek segítségével az 
Önkormányzat követni tudja a társadalomban, illetve a gazdasági életben történő 
változásokat, megteremtve ezzel az esélyt, hogy dinamikus, tevékeny alakítója és ne 
elszenvedője legyen ezeknek a változásoknak.  
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1.2. A város földrajzi elhelyezkedése 

Szentlőrinc település a Bükkösdi-víz völgyének déli bejáratánál, az Ormánság északi 
kapujában fekszik eltérő jellegű tájak találkozásánál. A település Szigetvártól 16 
kilométerre, Pécstől 20 kilométer távolságra található a 6. számú főút mentén. 

A város társadalmi adatait (demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, 
foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, életminőség, térbeli-társadalmi rétegződés stb.), 
humán infrastruktúráját, valamint a településhálózati összefüggéseket, térségi 
kapcsolatokat részletesen Szentlőrinc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája,  
Szentlőrinc Város Önkormányzat 2019-2025. évi közterületi és ingatlanfejlesztési 
koncepció, Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója és a Sportfejlesztési Program a 
anyaga mutatja be. 
 

2. HELYZETÉRTÉKELÉS 
 
2.1. Előzmények 

 
Az előző ciklus Gazdasági Programja a 2014 és 2019 közötti időszakra fogalmazta meg a 
Képviselő-testület elképzeléseit a város fejlesztéséről és jelölte ki az elérendő célokat. A 
Gazdasági Program készítésekor a Képviselő-testület figyelembe vette az olyan, ma már 
aktív, létező stratégiákat, mint az Szentlőrinc Város Integrált Településfejlesztési 
Stratégiáját, Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját, Közbiztonsági Stratégiáját, 
valamint a társadalmi egyeztetésen már megméretett Szentlőrinc Város Önkormányzat 
2019-2025. évi közterületi és ingatlanfejlesztési koncepcióját, amely a jelen 
alapstartégiával egyidőben második olvasatban kerül beterjesztésre a képviselő-testület 
elé. Az Önkormányzat alapstratégiáját a Szentlőrinc Város Integrált Településfejlesztési 
Stratégiája, Szentlőrinc Város Önkormányzat 2019-2025. évi közterületi és 
ingatlanfejlesztési koncepció, Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója és a 
Sportfejlesztési Program együttesen alkotják. 
Egy komplex, egymásból építkező tervezési rendszernek azonban nem csak a 
részrendszerek belső koherenciáját kell biztosítania, hanem a tervek és azok 
végrehajtásának egymásra épültségét is. Az Szervezeti Működési Szabályzatról szóló 
6/2015. (III.27.) önkormányzatai rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 5. §-a alapján 1. A 
gazdasági programot a polgármester állítja össze és terjeszti elő. 2. A gazdasági program 
a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szólhat. 
3. A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten határozza meg mindazon 
célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi 
társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok figyelembevételével – a megyei térségi 
koncepciókhoz illeszkedve – az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt 
feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. SZMSZ a tervezési lépéseken túl szabályozza 
a stratégiák felülvizsgálatának rendjét is. A jelenlegi SZMSZ nem írja elő azonban 
szükségesnek tartjuk, hogy a választási ciklus utolsó félévében valamennyi tervre 
vonatkozóan stratégiai helyzetjelentéseket kell készíteni, amelyekben a bizottságok, a 
polgármester, valamint a Képviselő-testület értékeli a lezárulóban lévő ciklus 
eredményeit, állásfoglalásokat fogalmaznak meg a változtatási javaslatokat illetően, de 
ekkor már nem módosítják a stratégiákat. A Gazdasági Program felülvizsgálatával egy 
időben zajlott az Integrált Városfejlesztési Stratégia és a Városi Településfejlesztési 
Koncepció felülvizsgálata is. Az átdolgozás nyomán született Integrált Településfejlesztési 
Stratégia és a Városfejlesztési Koncepció jelen Gazdasági Programmal együtt alkotja majd 
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–képviselő-testületi jóváhagyását követően- az Önkormányzat alapstratégiáját, a három 
új alapdokumentum érvénybe lépése pedig szükségszerűen maga után vonja 
részstratégiák felülvizsgálatát is.A stratégiatervezésnek alapos előkészítő munkára, 
gazdasági, pénzügyi elemzésekre kell épülnie. Ezt kell alapvetőnek tekinteni akkor is, ha 
a határidők betartása, az előkészítési munkák időtartamának tervezése során nem tudunk 
figyelembe venni minden társadalmi, politikai, gazdasági bizonytalanságot, ami 
befolyásolhatja a tervek megvalósulását. 

 
2.2. A pénzügyi és vagyoni helyzet elemzése 

 
Az Önkormányzat sikeresen elindult a fenntartható, tudatos gazdálkodás útján, és a 
döntések meghozatalánál ezt az évek során szem előtt is tartotta. 
 
2.2.1. Pénzügyi helyzet 
 
Az Önkormányzat főbb bevételeinek alakulása (2017-2019)E Ft 

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

Intézményi működési bevételek összesen: 
111 
588 

145 
327 

124 
460 

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

Közhatalmi bevételek összesen: 
158 
708 

152 
050 

179 
561 

Működési célú támogatásértékű bevétel 5 511 5 624 191 

Önkormányzat költségvetési támogatása 
837 
782 

909 
550 

942 
803 

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

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

865 
Pénzeszköz átvételek 5 511 5 624  
Előző évi pénzmaradvány működési és felhalmozási célú 
igénybevétele 123 607 377 979 

1 156 
297 

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek    

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 283 
615 

2 023 
861 

2 306 
479 
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Az Önkormányzat főbb kiadásainak alakulása (2017-2019) 
   E Ft 

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

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

Vagyonelem megnevezése 

Az összes 
vagyonból a 

vagyon 
részaránya 

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

33,42% 

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

29,61% 

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

2.3. Az Európai Unió prioritásai 2020-ig 
 
Az Európai Unió mindent megtesz annak érdekében, hogy sikerrel felülkerekedjen a 
2008-as válság hatásain és megteremtse azokat a feltételeket, amelyek a gazdasági 
versenyképesség és a foglalkoztatási növeléséhez szükségesek.  Az Európa 2020 stratégia 
olyan növekedést hivatott megvalósítani, amely „intelligens”, azaz amelynek esetében az 
oktatási, a kutatási és az innovációs beruházások hatékonyabbak, fenntartható, mert 
kulcseleme az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállás, és inkluzív, mivel 
nagy hangsúlyt fektet a munkahelyteremtésre és a szegénység csökkentésére. A stratégia 
középpontjában öt ambiciózus célkitűzés áll, amelyek a foglalkoztatással, az innovációval, 
az oktatással, a szegénység visszaszorításával és az éghajlat-politikával/energiaüggyel 
kapcsolatosak. 

Az Európai Uniónak 2020-ra teljesítenie kell/et az alábbi célokat: 
1. a foglalkoztatás terén biztosítani kell, hogy a 20–64 évesek körében a 

foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot. 
 

2. a K+F fejlesztéseket növelni kell. Az Európai Unió GDP-jének 3%-át a kutatásba és a 
fejlesztésbe kell fektetni. 

3. az éghajlatvédelem és fenntartható energiagazdálkodás terén az üvegházhatást okozó 
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gázok kibocsátását 20%-kal csökkenteni kell az 1990-es szinthez képest (vagy akár 
30%- kal, ha adottak az ehhez szükséges feltételek). A megújuló energiaforrások 
arányát 20%-ra kell növelni. Az energiahatékonyságot 20%-kal kell javítani. 
 

4. az oktatás területén a korai iskolaelhagyók arányának 10% alá csökkentése a cél. Ezen 
felül el kell érni, hogy a 30 és 34 év közötti uniós lakosok legalább 40%-a felsőfokú 
végzettséggel rendelkezzen. 
 

5. küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen úgy, hogy legalább 20 
millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben 
élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent. 
A fenti célokhoz nemzeti vállalások is tartoznak, melyek eltérhetnek az uniós 
célszámoktól is. Ez alapján az országok saját programokat, stratégiákat dolgozhatnak 
ki. 
 

2.4. Széchenyi 2020 
 
Magyarország a 2014-2020 közti időszakban összesen 7480 milliárd forint támogatást 
használhat/ot fel. Az összes forrás 60%-a fordítható gazdaságfejlesztésre, melynek részét 
képezi a foglalkoztatottság elősegítése is. Az előző időszakhoz képest másfélszer több 
forrás jut majd munkahelyteremtésre, háromszor több a kutatás-fejlesztésre és 
innovációra, energiahatékonyságra és az infokommunikációs szektor fejlesztésére pedig 
a korábbi dupláját használhatjuk fel. További kiemelt cél a kis- és középvállalkozások 
megerősítése. 
A könnyebb tervezhetőség érdekében a 2014-2020-as fejlesztési időszakban a 
minisztériumok negyedévente nyilvánosságra hozz(t)ák a pályázati ütemtervet, az 
elnyert források felhasználásban gördülő finanszírozást vezetnek be, a papíralapú 
ügyintézés megszűnik, az állami adatbázisban elérhető információkat a közreműködő 
szervezetek közvetlenül kérik le, és egyablakos elbírálást vezetnek be. A Széchenyi 2020 
forrásai közt ugyan csökkennek a régióra jutó támogatások, azonban szükséges a 
pályázatok nyomon követése, mivel ezek segítségével több – városi szinten is jelentős – 
beruházás megvalósítható. 
 
2.5. 2021–2027-es uniós költségvetés: regionális fejlesztés és kohéziós politika 
2020 után 

 
A 2021. utáni Európa Uniós támogatási politika és a pályázati lehetőségek még nem 
ismertek. 2020-2021 között a magyarországi forrású pályázatok kerülhetnek túlsúlyba, 
amelynek számunkra lényegi eleme lehet a már 2029-re várt un. „Kisvárosi program”. A 
2021 és 2027 közötti időszakra szóló többéves uniós költségvetési keret egyik elemeként 
az Európai Bizottság a kohéziós politika korszerűsítésére tett javaslatot. A kohéziós 
politika az EU fő beruházási politikája, egyben szolidaritásának egyik legkonkrétabb 
megnyilvánulása. 
A Bizottság korszerűsített kohéziós politikára vonatkozó javaslatának főbb jellemzői a 
következők: 
 Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap által finanszírozott 

beruházások zöme azokra a szakpolitikai célkitűzésekre fog összpontosítani, 
amelyek megvalósításához az EU van a legjobb helyzetben. Ezek a következők: 
innováció, a kisvállalkozások támogatása, a digitális technológiák fejlesztése és az 
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ipari modernizáció, valamint az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, körforgásos 
gazdaság felé történő elmozdulás és az éghajlatváltozás elleni küzdelem. 

 A kohéziós politika mindegyik régió fejlesztésébe forrásokat ruház be és testre 
szabottabb megközelítést biztosít a regionális fejlesztéshez. A növekedés vagy a 
jövedelem terén továbbra is lemaradásban lévő – főként dél- és kelet-európai – 
régiók a jövőben is jelentős uniós támogatásban részesülnek. Az egy főre jutó GDP 
továbbra is a források elosztásának elsődleges kritériuma marad, emellett azonban 
új kritériumok is bevezetésre kerülnek, melyek célja, hogy jobban tükrözzék a 
valós helyzetet a következők tekintetében: munkanélküliség és ifjúsági 
munkanélküliség, alacsonyabb képzettségi szint, éghajlatváltozás, valamint a 
migránsok befogadása és integrációja. A helyi, városi és területi hatóságok 
aktívabban vesznek majd részt az uniós források kezelésében.  

 Rugalmasabbak és világosabbak, rövidebbek és kevésbé bürokratikusak lesznek a 
szabályok, hogy könnyebben lehessen a pénzeszközökhöz hozzáférni. A Bizottság 
hét uniós alap vonatkozásában egységes szabálykönyvet javasol. Az új keret a 
hosszú távú beruházási tervezéshez szükséges stabilitást ötvözi az előre nem 
látható szükségletekhez való rugalmas alkalmazkodás képességével. 

 A Bizottság a kohéziós politika és az európai szemeszter közötti kapcsolat 
megerősítését javasolja az európai beruházási környezet javítása érdekében. 

 
A Bizottság által Magyarország számára előirányzott összeg folyó árakon 20,25 
milliárd eurót, míg 2018-as árakon 17,93 milliárd eurót tesz ki. 

 
2.6. ÚJ - Kisváros fejlesztési program 

 
2020-ban 300 milliárd forintos kerettel új pályázatok indulnak kisvárosok részére.  A 
pályázatokat a Magyar Falu program mintájára és célterületeire állítják össze az érintett 
települési önkormányzatok bevonásával 2020 első negyedévében.  Bővebb információ és 
ingyenes előminősítés alább!  
A csomag javaslat formájában várhatóan 2020 áprilisában ismerhető meg. A csomag 
mintegy 180 várost fog érinteni. A program a tervek szerint 10-12 évig futna, és évi 300 
milliárd forint állami, illetve uniós forrást igényel majd. 
Az egyes várható fejlesztési területek lakhatás, közlekedés, megélhetés, versenyképesség, 
infrastruktúra, településkép, szociális és egészségügy, oktatás és sport, közigazgatás és 
kultúra.  
 

3. GAZDASÁGI PROGRAM 
 
A Gazdasági Program az Önkormányzat Képviselő-testületének és bizottságainak korábbi 
döntései, az aktuális városfejlesztési stratégiák, a korábbi Gazdasági Program hosszú távú 
céljai, valamint az önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi és gazdasági helyzete 
figyelembevételével készült. 

A Gazdasági Program meghatározott célkitűzések elérésének érdekében a Képviselő- 
testületnek, valamint bizottságainak a döntések meghozatalakor figyelembe kell vennie 
az egyes akcióterületen kijelölt célkitűzések organikusan egymásra épülő rendszerét, 
valamint fegyelmezett gazdálkodás mellett feladata az anyagi források, eszközök 
megteremtése és megőrzése. 

A Gazdasági Program végrehajtásának megalapozásához fel kell mérni az önkormányzat 
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gazdasági lehetőségeit, a finanszírozás tendenciáit, valamint a kötelező és a nem kötelező 
feladatok arányait. Ezt követően kerülhetnek megállapításra a fejlesztési elképzelések 
operatív tervei, ahol már konkrétumok megfogalmazása is szükséges. 

Egy megalapozott program megalkotásához nélkülözhetetlen egy átfogó helyzetelemzés, 
ezért a Gazdasági Program mellékletében szakterületi bontásban, részletesen ismertetjük 
a programban megfogalmazott fejlesztési területekre vonatkozó SWOT analíziseket. 

3.1. Adópolitika 
 
Az önkormányzat adópolitikája elsődlegesen a helyi adókról szóló önkormányzati 
rendelet szabályainak a megalkotásában ölt testet. Az önkormányzat Képviselő-
testületének feladata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) által 
meghatározott körben a helyi adók mértékének megállapítása és indokolt esetben a 
törvényi adómentességeken túl további adómentességi és adókedvezményi szabályok 
megállapítása. 

A Képviselő-testület tehát az adópolitika megalkotása során nem hagyhatja figyelmen 
kívül a Htv.-ben foglalt jogalkotási felhatalmazást, mely pontosan meghatározza a 
jogalkotás – ha úgy tetszik, adópolitika – kialakításának lehetőségeit, de korlátokat is szab 
e tekintetben. 

Az adómértékek és támogatások meghatározásához a Htv. írja elő azokat a jogalkotási 
irányelveket, melyekhez igazodva kell az adók mértékét és a támogatásokat kialakítani. 
Az adópolitikában tehát az alábbi szempontok mindegyikének érvényesülnie kell: 

- Az adórendszert a helyi sajátosságok figyelembevételével kell meghatározni, 

- a szabályoknak az adózók (adózói csoportok) eltérő teherbíró képességéhez kell 
igazodnia. 

- az ingatlanokban, illetve az adóalanyi körben fennálló eltérésekre figyelemmel 
differenciált adózást kell kialakítani, ugyanakkor azonos adottságokkal rendelkező 
ingatlanok és adózók részére azonos, diszkriminációtól mentes adózási feltételeket kell 
biztosítani. 

- A vállalkozók üzleti célt szolgáló ingatlanai után adókedvezményt, adómentességet az 
önkormányzat nem jogosult biztosítani. 

- és e szempontok mindegyikének szem előtt tartása mellett az önkormányzat gazdasági 
szükségleteit is megfelelően szolgáló adómértékek és szabályrendszert kell alkotni. 

 
A Htv-ben rögzített jogalkotói jogosultságát gyakorolva az adórendelet szabályait 
az Önkormányzat a következő elvek mentén kívánja alakítani: 
- Az adópolitikánk alakítása során a Képviselő-testület törekedik az adóbevételek 

jelenlegi szintjének megőrzésére, a jelentős adókiesést eredményező döntések 
elkerülésére annak érdekében, hogy az adóbevételekből finanszírozandó 
önkormányzati feladatok ellátása, az intézményhálózat fenntartása továbbra is 
biztosítható legyen. 

- Az Önkormányzat feladatainak ellátáshoz szükséges többletbevételeket elsődlegesen 
az adókötelezett kör kiszélesítésével, az adózást elmulasztók feltárásával és 
megadóztatásával kívánja előteremteni. A Képviselő-testület biztosítani kívánja az 
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egyenlő és igazságos közteherviselést, fokozatosan és szisztematikusan csökkenti az 
adóeltitkolásokat, adókikerüléseket. 

- Az összehangolt szabályozás szerves részeként az adópolitika eszközeivel ösztönözni 
kell az üresen álló kihasználatlan telek és ingatlanok használatának hasznosítását. 

- Az Önkormányzat továbbra is kiemelt támogatást kíván nyújtani a magánszemélyek 
részére az őket érintő adók (kommunális adó, építményadó és telekadó) átlagosnál 
alacsonyabb szintjének lehetőségek szerinti fenntartásával. 

- A Képviselő-testület továbbra is fenn kívánja tartani, indokolt esetben szeretné csak 
bővíteni a kommunálisadó területén kialakított differenciált adómértékeket.  

- Az adórendelet évenkénti felülvizsgálatát továbbra is elvégezzük, melynek során 
áttekintésre kerülnek az adózási gyakorlatban jelentkező problémák, illetve az adózói 
jelzések. Amennyiben ezek orvoslására jogszerű és pénzügyileg is megvalósítható 
lehetőség mutatkozik, az adórendelet egyes rendelkezéseinek indokolt módosításait 
elvégezzük annak érdekében, hogy az Önkormányzat évről évre igazságosabb, az egyes 
adózói csoportok teherbíró képességéhez, és a helyi viszonyokhoz jobban igazodó, 
diszkriminációtól mentes adózási feltételeket biztosítson minden adózó részére. 

 
3.1.2 Az adópolitika végrehajtásával, adóztatással kapcsolatos alapelvek: 

A nyilvánosság, átláthatóság, elszámoltathatóság, elszámolás elvei a helyi adóhatósági 
tevékenység során eddig is érvényesültek, amelyre mindig és minden körülmény között 
törekednie kell az önkormányzatnak. 

- A nyilvánosságot természetszerűleg korlátozza az adótitok intézménye, egyedi ügyben 
ennek figyelembevételével járt el és fog eljárni az adóhatóság. A közérdekű információk 
nyilvánosságát szolgálja azonban a kihirdetett és hozzáférhető helyiadó-rendelet, a 
nyomtatott és elektronikus médiában megjelenő tájékoztatók, a letölthető helyiadó- 
nyomtatványok és kitöltési útmutatók, valamint a széles körben biztosított általános 
és személyre szóló adóhatósági tájékoztatók és az adókat érintő önkormányzati 
döntésekről szóló lakossági tájékoztatók. Ezekkel az eszközökkel és az új lehetőségként 
felmerülő, adózást segítő eszközökkel továbbra is igyekszünk elősegíteni az adózók 
minél teljesebb körű tájékoztatását, a közérdekű információk nyilvánosságát, az 
adózási feladatok teljesítésének megkönnyítését. 

- Az adóhatósági feladatellátással kapcsolatosan az átláthatóság, elszámoltathatóság, 
elszámolás elvének is jogszabályi garanciái és azok alapján felépített nyilvántartási 
háttere és eljárási rendje van. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény külön 
rendelkezéseket tartalmaz arra nézve, hogy azokat az értesítési, beszámolási, 
elszámolási, adatszolgáltatási kötelezettségeket, amelyeket a jogalkotó az 
adóhatósághoz telepített, a hatósági eljárás során be kell tartani. A helyi önkormányzat 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások 
nyilvántartásának, kezelésének és elszámolásának szabályait a 13/1991. (V.21.) PM 
rendelet írja elő a legalaposabb részletességgel. A fenti jogszabályok előírásai alapján 
kell a transzparenciát megteremteni. 

3.2. Vagyongazdálkodás 
 
Az önkormányzat 2019-ben tudott hosszú idő óta az ingatlanok állagát komfortfokozatát 
növelő felújítást és ezzel az értéknövekedéshez szükséges – mértékű összegeket fordítani 
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a tulajdonában álló lakóingatlanokra. Ezért a lakóingatlanok esetében az elsődleges cél a 
meglévő lakásállomány értékének megtartása. A gazdaságosan fel nem újítható 
lakóingatlanok értékesítése mellett, elsősorban az ilyen jellegű értékesítési bevételekből 
a megmaradó lakásállomány minőségének javítása a cél. A kiírásra kerülő 
lakáspályázatok során pl. a felújítási kötelezettség előírásával – és az ehhez kapcsolódó 
bérbeszámítás lehetőségének megteremtésével további lehetőség nyílik a lakásállomány 
minőségi javítására. 

Az elmaradt felújítások korlátozzák a hasznosíthatóságot, így a beszedhető bevételek 
stagnálnak, ugyanakkor magasabbak a fenntartási, valamint a szükségszerű felújítási 
költségek. A következő időszakban mindenképpen szükséges felülvizsgálni az 
önkormányzati lakásállomány gazdaságos működtetésének feltételrendszerét. Piaci 
alapon, lehetőleg bérbeszámítás nyújtásával kell bérbe adni azokat a lakásokat, melyek az 
ingatlan értékéhez viszonyítva reális és elfogadható összegből legalább komfortossá 
tehetők. Értékesíteni kell a gazdaságtalanul működtethető vagy az ingatlan értékéhez 
viszonyítva csak jelentős összegből felújítható lakásokat, és az így képzett bevételből – az 
önkormányzat pénzügyi lehetőségeinek figyelembevételével – fel kell újítani és 
folyamatosan karban kell tartani a megmaradt ingatlanokat. 

A helyiségek tekintetében lehetőséget kell teremteni, hogy maguk a bérlők – 
bérbeszámítás fejében – végezzék el a műszakilag indokolt felújítást. Így a helyiségek 
esetében kedvezőbb a helyzet, alakulhatna ki, amely indokolja egy új metodika 
kidolgozása. 

Folytatva az előző ciklus megkezdett munkáját, az Önkormányzat kiemelt célként 
határozza meg az önkormányzati vagyon felélésének elkerülését. Az ingatlanvagyonából 
egyes komfortos és összkomfortos lakásokat, valamint a helyiségeket lehet piaci alapon 
hasznosítani. Az Önkormányzat célja, hogy jobban kihasználja a jó állapotú lakások piaci 
alapú hasznosításában rejlő lehetőségeket, ezáltal a szükséges ráfordításokat meghaladó 
hasznot termeljen. Az önkormányzati lakásvagyon nagyrészét jelenleg a megnevezéstől 
függetlenül szociális rászorultság alapján adja bérbe az Önkormányzat, a piaci lakbér 
közel 25-70%-ának megfelelő lakbér mellett. Ezt az ingatlanvagyont a városi lakosság alig 
1,8 %-a használja. Azáltal, hogy ezeket a lakásokat szociális rászorultság alapján, 
valójában szociális alapú lakbér alkalmazásával adja bérbe az önkormányzat, e lakások 
hasznosítása folyamatosan – a piaci bérrel összevetve – évente jelentős értékű 
veszteséget „termel” az önkormányzatnak, illetve a bérlők részére évente ugyancsak 
jelentős, nem pénzbeli szociális támogatást jelent. Korábban tovább növelte az 
önkormányzati ráfordításokat, hogy az ily módon támogatott bérleti díjat a bérlők egy 
jelentős része nem fizette meg, illetve a tartozásait is önkormányzati támogatásból, 
segélyből egyenlítette ki (pl. települési támogatás). Mindezek a folyamatok indokolják, 
hogy az önkormányzat célul tűzte ki – a lakástámogatási és a szociális juttatások 
jogszabályi keretei által szűkre szabott mozgástér mellett – mind a bérlakás, mind a 
támogatási rendszer felülvizsgálatát, amelynek első lépéseként a Szentlőrinci Közös 
Önkormányzati Hivatal vette át a bérlakások ügyintézését és hatékonyabbá tette a 
kintlévőségek kezelését amely alapján elmondható hogy a jelenleg a havi esedékességű  
lakbérek befolynak (jelenleg egy rendezetlen, felmondás alatt), a kintlévőségek behajtása 
tekintetében az eljárások megindultak.    

Az önkormányzat tulajdonában álló, fejleszthető telekállomány, illetve földingatlanok 
jövőbeni hasznosítás lehetőségeit, és ez által e területek értékmegőrzését, ill. értékének 
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növekedését a városfejlesztési és városépítészeti szempontok betartása mellett, 
szabályozási eszközökkel kell biztosítani. Mindemellett gondoskodni kell e területek 
tekintetében a hasznosítási lehetőségek felméréséről és a szükséges fejlesztésekről, 
illetve a bérbeadás útján történő ideiglenes hasznosításáról annak érdekében, hogy az 
ilyen területeket érintő fenntartási kiadások, ill. költségek (pl. kaszálás) minimalizálhatók 
legyenek. 

Általános cél, hogy az önkormányzati ingatlanok elértéktelenedésének megakadályozása 
érdekében az ingatlanértékesítésekből származó bevételek bizonyos – az éves 
költségvetésekben biztosítható – hányadát az ingatlanok karbantartására, 
korszerűsítésére és új jobban hasznosítható vagy stratégiai ingatlanok vásárlására kell 
fordítani. 

Ahol lehetőség van rá, ott az önkormányzati forrás mellé a hazai és EU-s pályázatok révén 
többletforrást kell bevonni, hogy ezzel felértékelődhessen az önkormányzati vagyon. 
További tőkebevonás lehetséges, ha a területen fejlesztési szándékkal rendelkező 
befektetőknek az önkormányzati érdekekkel egyeztetett céljai megvalósítását 
területrendezési szerződésekkel támogatjuk. 

További értéknövelési lehetőség a szabályozással érintett ingatlanok rendezése, valamint 
az egységes tulajdonviszonyok kialakítása. Vegyes tulajdonú ingatlanok esetében, ahol az 
önkormányzati hányad kisebb, ott annak értékesítése, míg fordított esetben – különösen, 
ha értékes ingatlanról van szó – a magántulajdon kivásárlása az észszerűbb. 

Kiemelt cél az egységes tulajdonviszonyok kialakítása úgy, hogy az Önkormányzatnak 
törekednie kell a többségi vagy a teljes tulajdonrész megszerzésére. Különösen jelentős 
ez a cél azokban a társasházakban, ahol az Önkormányzat kisebbségi tulajdonos. 

Az Önkormányzat társasházi tulajdonainak átvilágítása és ezzel párhuzamosan az 
érdekeltségi körbe tartozó társasházak működése felülvizsgálandó. Azokban az 
esetekben, ahol a társasház gazdaságos működése nem biztosítható (a társasház pénzügyi 
helyzete rossz, pl. behajthatatlan követelések miatt), a tulajdoni hányad értékének 
megtartása érdekében minden lehetséges eszközzel törekedni kell a pénzügyi-gazdasági 
helyzet stabilitásának megteremtésére. Amennyiben e cél elérése hosszú távon sem 
várható, indokolt az önkormányzati tulajdon értékesítése 

A fentiekben rögzített feladatok (telek- és tulajdonrendezések, cserék, vásárlások, 
pályázati önrész biztosítása) csak abban az esetben hajthatók végre, amennyiben az 
Önkormányzat költségvetésében erre keretösszeget biztosít. Ezért az Önkormányzat 
törekszik arra, hogy az éves költségvetésben erről a Gazdasági Program időtartama alatt 
rendelkezzen. 
 
3.3. Településfejlesztés 
 
3.3.1. Általános célkitűzések 

 
A város mai építészeti/építmény arculata a kisvárosias, a kertvárosias és falusias 
lakóterületeken belül többféle. Az egyes lakóterületen belüli övezeti besorolások az alábbi 
jellemzők alapján lettek kialakítva. 
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Kisvárosias: 
 hagyományos, történetileg kialakult, zártsorúan városiasodó, sűrű beépítésű 
 szabályos telekosztással kialakult, városiasodó 
 kétszintes kistársasházas beépítésű 
 ikresen csatlakozó épülettípusokkal sűrűn beépített 
 kistelkes zártsorú beépítésű 
 telepszerű többszintes beépítésű 

 
Kertvárosias:  

 jellemzően előkertes, oldalhatáron álló családiházas beépítésűt, összefüggő nagy 
kertes, homogén lakófunkciójú  

 jellemzően kétszintes, szabadonálló épülettípusokkal beépített, összefüggő nagy 
kertes, homogén lakófunkciójú  

 város hagyományos, hosszútelkes, homogén lakófunkciójú  
 
Falusias:  

1. Tarcsapuszta összefüggő lakóterülete, - viszonylag önálló életet élő terület, a 
falusias gazdálkodás mindenféle feltételeivel  

 
Telep, majorság 

2. Keresztespuszta lakóterület, nehezen megközelíthető erősen szegregálodot 
településrész. 

 
Rekreációs hétvégiházas terület 

3. Szőlőhegy a hagyományos funkciója a kitelepülők miatt veszélyeztetett.  
 
A település területének nagysága 27,81ha, lakóinak száma 6311 fő. A lakások száma 2430 
db. Szentlőrinc kormegoszlása nagyon kedvezőnek mondható, hiszen a túlnyomó 
többséget alkotó aktív, munkaképes korú lakosság és a fiatalkorúak mellett nem túl magas 
az időskorúak aránya. A településre történő tömeges beköltözés - a lakásépítéssekkel 
párhuzamosan - leállt. A település lakossága - a megyei átlaghoz viszonyítottan - még 
mindig elég fiatalnak mondható, hiszen a 60 év alattiak aránya 84, a 45 évet be nem 
töltötteké pedig 60 %. 
  
A város több városrészre oszlik: Városközpont, Óvárosi lakóterület, Újvárosilakóterület, 
Társasházilakóterület, Gazdasági területek, Szőlőhegy, Tarcsapuszta.   
 
Városközpont: Szentlőrinc jelenlegi városközpontja a Pécsi utca és annak folytatása a 
Munkácsy Mihály utca mentén terül el, illetve a történeti városközpontot a római 
katolikus templom és a volt Eszterházy kastély (jelenleg városháza) és közvetlen 
környezete – művelődési ház, hivatalok - alkotta és alkotja ma is. A Munkácsy Mihály utca 
déli szakaszán a történetileg kialakult (egy-egy kivételtől eltekintve) zártsorúan telepített 
épületek találhatók, amik egytől- egyig különböző funkciókat látnak el (pl.: középiskola, 
szociális otthon, üzletek), az utca középső részén már egy-egy új építésű középület is 
helyet kap (pl.: posta, bank, takarékszövetkezet, orvosi rendelő…), az északi szakaszon 
ismét a régebbi épületek a hangsúlyosabbak (pl.: református templom).  A Pécsi utca keleti 
szakaszán már az új építésű középületek jellemzőek, itt található az Eszterházy 
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Egészségközpont, a Mentőállomás, üzletek, és különböző egyéb szolgáltató funkciókat 
ellátó épületek.  
 
Óvárosi lakóterület: A 18. század végére a település lényegében a Munkácsy Mihály - 
Erzsébet utcáktól nyugatra lévő területet foglalta el, majd az Attila utca nyugati része és a 
Deák Ferenc utca északi szakasza és az attól nyugatra eső területek csatlakoztak az épített 
környezethez. Itt a jellemző falusias vonások jelennek meg. A beépítéssel kapcsolatban 
látható, hogy a hagyományos, fésűs, oldalhatáros beépítés az uralkodó, néhány kivételtől 
eltekintve. Az épületek a tájolástól függően az északi és a nyugati telekhatárra épültek. A 
telkek beépítését illetően a soros elrendezés a leggyakoribb. A lakóépületek előkert nélkül 
állnak az utcafronton. A további épületek általában a lakóházhoz kapcsolódnak. A 
szélesebb telkeken és a módosabb gazdák portáin a lakóépületek az utcával párhuzamos 
tetővel és tömeggel telepítettek, helyenként a nagyméretű gazdasági épületek a lakó és 
gazdasági udvar lezárásaként a telken keresztbefordulnak. Az újabb beépítéseknél néhol 
megjelenik az előkert. 
 
Újvárosi lakóterület: A területi növekedést a 19. századi vasútépítés hozta meg. Ezzel a 
fejlődés délre, a vasútvonal felé, illetve keletre irányult, leginkább a környező falvakból 
betelepültek igényeit kielégítve. A '70-es évek végétől forgalmazott országos szintű 
ajánlott terveket – a korábbi tervpályázatok és az azok alapján készített tervek 
továbbfejlesztésével – a Tervezésfejlesztési és Típustervező Intézetben dolgozták ki.    
A tervezők törekedtek arra, hogy a tervek többféle telekadottsághoz is tudjanak 
alkalmazkodni: a tájolás különbözősége miatt egy-egy mintaterv tükörképi változata is 
elkészült, az utcaképi illeszkedés érdekében az alaprajzok többfajta tetőformával is 
kapcsolódtak. A tervek természetesen figyelembe vették az akkoriban elérhető 
építőanyag-választékot is, a kivitelezési lehetőségeket. 1977-78-ban az előzőek alapján 
összesen 135 ajánlott terv jelent meg két katalógus formájában. Tíz év alatt a tervekből 
több mint százezer példányt adtak el, ezzel párhuzamosan a tervek is folyamatosan 
megújultak, számuk bővült, megjelentek egyedi hangvételű változatok is. Az új 
tervváltozatok már számoltak a melléképületek igényével is, az új telekosztások kisebb 
telkeire több tetőtérbeépítéses változat készült.  
Az ezredfordulón épülő új családi házas övezet a település keleti részén a Tarcsapuszta 
felé vezető úttól északra nyert teret. Az övezet fejlesztési területe az új családi házas 
övezettől keletre került kijelölésre.  
 
Társasházi övezet: A II. világháború utáni kommunista időszak első két évtizedében a 
magánlakás építés, így a családi ház építése is elutasított volt. Az állam a központilag 
épített többlakásos házak rendszerét preferálta, melyben nem volt helye a 
magánkezdeményezéseknek. Az 1961-ben meghirdetett 15 éves lakásépítési terv 
egymillió lakás felépítését irányozta elő, mely már nem a háborús károk helyreállítását 
célozta, hanem a népességnövekedésből, ill. az erőltetett iparosításból fakadó 
katasztrofális lakáshelyzet megoldását. Ekkortól épültek a 4 emeletes a panelházak is.  
 
Gazdasági területei Szentlőrinc gazdasági területei a város peremén, főleg külterületi 
részen találhatóak. Az ipari területek a vasúttól délre, a gazdasági szolgáltató területek a 
belterület peremterületein és a belterület közvetlen szomszédságában külterületen, a 
mezőgazdasági és állattartó telepek Tarcsapusztán és Keresztespusztán helyezkednek el. 
Az egyes ipari - gazdasági - szolgáltató területeken belül nagyrészt jól áttekinthető, 
rendezett körülmények uralkodnak.  
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Szőlőhegy: Az épített környezet évtizedek folyamán sajátosan kialakult része a kiterjedt 
kertgazdálkodási terület, mely a valamikori zártkertek területe. Szőlő- 
gyümölcstermesztéssel hasznosított terület a külterület északi részén alakult ki.  Bár a 
szőlőterületek részaránya nem éri el az 1%‐ot sem, a tájhasználatban hagyományosan 
jelen van a szőlőtermesztés és a bortermelés, amelyet a szőlőhegyi parcellák máig 
jeleznek, bár ezek egy része felhagyott és gondozatlan. A hegyi szőlők a Pécsi borvidékhez, 
szőlő termőtájak besorolásban a Dél- Dunántúli Szőlőtermő tájhoz tartoznak. A 
szegregáció mellett sajátos térbeli elkülönülést és érdekviszonyokat jelent a jelenleg még 
csak kis mértékben, eseti jelleggel, de 2001 óta növekedő arányban megfigyelhető 
szőlőhegyi kiköltözés. Bár a szőlőhegy benépesülése jelenleg minimális, sőt több szőlőnél 
a felhagyás figyelhető meg, de törekedni kell arra, hogy a hegy nem kívánt szegregációja a 
jövőben se induljon meg. 
 
Tarcsapuszta: A mai Tarcsapuszta, Tarcsa néven önálló középkori magyar falu a török 
hódoltság alatt is lakott hely volt. A felszabadító háborúk után elnéptelenedett. A 18. 
században uradalmi majorság létesült itt magyar lakossággal. 1930-ban 308, 1970-ben 
335 lakosa volt a 20. században vesztette el önállóságát és csatolták Szentlőrinchez. A 
kiépült mezőgazdasági létesítményekkel az egykori Szentlőrinci Állami Gazdaság 
központja volt. A területen ma is meghatározó a mezőgazdaság jelenléte, egyes telepek 
most is működnek, és az Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola 
tangazdasága is itt található. Ellátottsága minimális, kocsma, kisbolt és focipálya, 15 
vállalkozásnak itt van a székhelye (telephelye). Belterületbe nyilvánítása utóbbi időben 
felmerült. Statisztika szerint 72 lakás található aránylag nagy falusias lakóterületen, lazán 
beépülve, sok mezőgazdasági célú épülettel, gépteleppel teletűzdelve. Az infrastruktúra 
hiányos, mert víz, villany ugyan elérhető, de a földgáz- és szennyvízrendszer nem épült ki, 
közvilágítás hiányos.  
 
Szentlőrinc nincsenek sem nemzeti emlékhelyek, sem történelmi emlékhelyek, nem 
található világörökség és nincs olyan objektuma, amely fent lenne a világörökségi 
várományosi listán.  
 
Az országos védelem alatt álló értékből mindössze három darab van jelen településen: 
Római katolikus templom, volt Esterházy-kastély és a volt tiszttartói épület. Az egykori 
kastélyban működik jelenleg a közös önkormányzati hivatala és a járási hivatal egy része. 
A volt tiszttartói épület jelenleg múzeumként funkcionál. 
Az épített környezet jelentős konfliktust nem hordoz a településen. A település 
terjeszkedése a vasútvonal felé történt. A zajterhelés a vasúti épületek elbontása után a 
mögötte elhelyezkedő családi házas területen azonnal érzékelhető lett. A többi probléma 
leginkább a kisebb útfelújításokhoz, annak hiányához vagy a vízelvezetés 
tökéletlenségéhez köthető. Megfigyelhető folyamat, hogy a régi városrész, 
városközpontból az ”élet” egyre inkább áthelyeződik a város újabb építésű, tömb és 
társasházas keleti felébe. 
Az új építésű lakások száma alacsony, a meglévő lakásállomány karbantartására, 
korszerűsítésére a források hiányában a tulajdonosok egy része nem tudja megoldani, 
ezért a lakásállomány várható megújulása jelentős időtávot ölel fel. A lakóépületekhez 
tartozó ingatlanok rendezése is vegyes, a lakosság egy része környezet iránt igényes és 
azt próbálja tisztán, rendezetten fenntartani, óvni, míg mások erre nem fordítanak 
energiát, amely konfliktusokhoz vezet. A fejlesztések a fejlődés iránya valószínűleg a 
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továbbiakban is K-i és É-i lesz, legalábbis a természeti adottságok erre a legkedvezőbbek. 
A vasúttól D-re fekvő területeken iparterületek kialakítására a településszerkezeti terven 
jelölt méretekben a kiváló minőségű szántók megóvása miatt nincs lehetőség, 
megfontolandó a 6-os főút északi oldalának hasznosítása. Az építkezésekre 
legalkalmatlanabb terület a Bükkösdi-patak széles ártere. 
 
Az Önkormányzat középtávú célja, hogy a település a mai szerkezetét megőrizve nyújtson 
lehetőséget a további fejlődésre, illetve támogassa funkcionális változások létrejöttét. 
Kiemelt feladatként kell kezelni az ipari-kereskedelmi beruházások ösztönzését, folytatni 
kell a felzárkózást más jó példákat mutató baranyai városokhoz, tovább kell fejleszteni 
közmű- és úthálózatunkat. Folytatva az elmúlt években elért eredményeket, fontos a 
környezetvédelem területén elért eredményeink megőrzése. Ezzel összefüggően folytatni 
kell a zöldfelületek, játszóterek, fasorok megújítását és fejlesztését. 
 
3.3.2. Az egyes városrészi célkitűzései: 
 
Városközpont  
 
A városközponti akcióterület határvonalait legtöbb helyen a településszerkezeti tervben 
településközpontnak, intézményi területnek jelölt területek alkotják kiegészítve a 
Sportpálya, Általános Iskola és az Ifjúság úti panelokat és a környezetükben lévő 
zöldfelületeket magába foglaló területtel. A városközpontban tervezett fejlesztések célja 
a városi intézményhálózatból a területre esők fejlesztése (korszerűsítése), hasznosítása, 
illetve egyéb kapcsolódó, vagy a területen belül tervezett projektek megvalósítása. Az 
Önkormányzat célja a jövőben, hogy a Város bevonásával megteremtse a lehetőségét a 
közterületek egységes megújításának, fokozott figyelemmel a vizuális és városképi 
szempontokra. 
 
Urbach tér fejlesztése  
Az 1. sz. akcióterületen belül megvalósuló Városi arculat javítását célzó hálózatos projekt 
(H4), melynek fő célja a város központjában, lakóházak szomszédságában található, és 
jelenleg elavult tér/park fejlesztése. A projekt megvalósítása nemcsak társadalmi és 
kulturális hatásai miatt kiemelten fontos, de a megvalósítási helyszín központi fekvése és 
a jelen park által nyújtott lehetőségek is szükségszerűek a városban. Együttesen ilyen 
tartalmú tematikus parkkal nem rendelkezik Szentlőrinc és a környező településeken sem 
találni ehhez hasonló parkot, így a várt és vélt hasznossága a település turisztikai 
vonzerejét is növeli. Sikeres pályázatnak köszönhetően az önkormányzat „Zöld beruházás 
megvalósítása Szentlőrincen” című TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 számú támogatási 
szerződésű projektjében új közlekedési útvonalak, közvilágítás, valamint az esetleges 
rongálások elkerülése érdekében biztonsági kamerák kialakítása, telepítése történik meg. 
Megépül egy vendéglátó egység is a tér szomszédságában lévő sportpálya területén, mely 
a tér, és a sportpályára érkező látogatók kiszolgálásáról fog gondoskodni. 
 
Ifjúság útja parkolás fejlesztése 
Az Ifjúság útja-Pécsi utca kereszteződéstől az Ifjúság útja-Móricz Zsigmond utca 
kereszteződéséig terjedő útszakasz nyugati oldalán futó árokszakasz lefedés és parkoló 
kialakítását tervezzük. A projekt egyben minta projekt lenne a városi arculat kialakítása 
érdekében, másrészről illeszkedik a tanuszoda létesítésével szükségszerűen 
megvalósítandó parkoló bővítéshez.  
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Piaci árusítóhelyek bővítése 
A városközpont területén, azon belül is a forgalmas buszforduló közelében 
hagyományosan sokan hozzák a közeli falvakból terményeiket eladni a városlakóknak. A 
jelenlegi körülmények szedett-vedettek, az igényeket nem szolgálják ki.  
 
Buszpályaudvar 
Hiányt pótolna a település központjaként felfogható „Buszfordulóba” fedett 
„buszállomást” létesíteni, figyelemmel arra, hogy a település célja, a menetrendszerinti 
járatok betérítése a város oktatási, kereskedelmi egészségügyi központjába. 
 
Kodolányi épületkomplexum 
Kodolányi épületkomplexum felújítása során legfontosabb elemként nyílászáró csere, 
külső hőszigetelés, festés, vizesblokk felújítása tervezett. 
 
Templom tér „igazgatási-negyed” komplex rekonstrukciója 
 
A Templom téren található Szentlőrinc két országos műemléki védettségű épülete, amely 
egykori Eszterházy-kastélyhoz tartozó épületeket öleli fel. A projekt célja, hogy a város 
emblematikus épületeit magába foglaló tér komplex rekonstrukciója, a jelenlegi 
„igazgatási-negyed” mint építészeti- kulturális -attrakcióként való kiemelése.   
 
Lakóterületi beépítési, túlépítési folyamatok kezelése 

Az 1970-es évek előtt jellemzően lakóterületi, családi házas, vagy zárt soros beépítések 
mellett az üres megüresedő telkeken hatékonyság jegyében a városképet megbontva 
társasházak, kvázi lakóparkokat jöttek létre, amelyek a 90-es évektől folyamatos 
mobilizáció következtében megterhelték a közlekedést, és többek között parkolási 
tüzelőanyag tarolási, tárolási stb. gondokat okoztak. A jelenlegi KÉSZ is komolyan 
korlátozza a lakóövezetekben a létesíthető rendeltetési egységek számát. Ezek a 
szabályok fenntartása továbbra is indokolt, azonban a szabályozás nem oldja meg a 
gondokat, amely miatt az utak állapotát folyamatosan javítani szükséges, valamint 
megoldást kell találni a parkolási és tárolási gondokra. 
 
Alközpontok fejlesztése, a kisvárosias jelleg rehabilitációja 

Az Önkormányzat tudatosabb politikát kíván folytatni a kialakult intézményi és 
kereskedelmi „városközpont” mellett a hagyományos települési központ kialakításával 
kapcsolatban. Ennek fontos elemei lesznek a helyi, hagyományos városkép, a teresedés 
elősegítése, a kereskedelem, a szolgáltatások, a közösségi terek rehabilitációja, a kohézió 
és az identitás erősítése. 
 
Külterületek 
 
A külterületek fejlesztése csak hosszabb távlatban, a lakók, tulajdonosok bevonásával 
képzelhető el, területegységekre bontva, előzetesen településrendezési szerződések 
megkötésével. 
 
Tarcsapuszta 
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A mai Tarcsapuszta, Tarcsa néven önálló középkori magyar falu a török hódoltság alatt is 
lakott hely volt. A felszabadító háborúk után elnéptelenedett. A 18. században uradalmi 
majorság létesült itt magyar lakossággal. 1930-ban 308, 1970-ben 335 lakosa volt a 20. 
században vesztette el önállóságát és csatolták Szentlőrinchez. A kiépült mezőgazdasági 
létesítményekkel az egykori Szentlőrinci Állami Gazdaság központja volt. 

A területen ma is meghatározó a mezőgazdaság jelenléte, egyes telepek most is 
működnek, és az Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola 
tangazdasága is itt található. Ellátottsága minimális, kocsma és kisbolt és focipálya, 15 
vállalkozásnak itt van a székhelye (telephelye). Belterületbe nyilvánítása utóbbi időben 
felmerült, de igazából adminisztrációs lépés lenne, mely az itt lakókon vajmi keveset 
tudna segíteni. 

2011-es népszámlálás idején összesen 205 fő lakott Tarcsapusztán, ami a teljes lakosság 
3,1%-a. A lakosság öregségi mutatója már kedvezőtlen (több az idős, mint a 
gyermekkorú), de még mindig jobb, mint a városi átlag. Magasan képzett lakos itt is kevés 
van, a háromból szegregátumból a második helyen áll. Nincsenek olyan markáns etnikai 
jellegzetességek, mint a másik két helyszínen (nagyszámú roma közösség), de a 
többségében mezőgazdaságból élők az állami gazdaság magánkézbe kerülése és 
leépülése, gépesítések, technológiaváltások miatt iskolázatlanul és saját életformájukhoz 
nem illő területeken nehezebben helyezkednek el (igaz, nincs is hova). A 
foglalkoztatottsági adatok közül itt a legrosszabb a foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves 
népességen belül. 

Statisztika szerint 72 lakás található aránylag nagy falusias lakóterületen, lazán beépülve, 
sok mezőgazdasági célú épülettel, gépteleppel teletűzdelve. Az infrastruktúra hiányos, 
mert víz, villany ugyan elérhető, de a földgáz- és szennyvízrendszer nem épült ki, 
közvilágítás hiányos. Az alacsony komfort fokozatú lakások aránya itt a legmagasabb 
(26,4%, azaz 19 db), és ezek 90%-a olyan lakott lakás, amely egyszobás és a”komfort 
nélküli, félkomfortos és szükséglakás” kategóriába tartozik.  

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.   

A Tarcsapuszta „Kiskastély” épületének fejlesztése komoly lehetőségekkel bı́r a 
településrész fejlődése tekintetében. Az épület szolgálhat a településen élők kohéziójának 
és az identitásuk erősı́tésére, mint közösségi kulturális tér, turisztikai attrakció, vagy 
szóba jöhet az idősgondozás fejlesztése bővı́tése területén is.  
 
Keresztespuszta,  
A korábbi major a város szegregátuma, amely tekintetben megkell vizsgálni a 
településrész szegregációs folyamatainak megállításának lehetőségeit.  
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Szőlőhegy 
Bár a szőlőhegy benépesülése jelenleg minimális, sőt több szőlőnél a felhagyás figyelhető 
meg, de törekedni kell arra, hogy a hegy nem kívánt beépülése/nagy mértékű 
betelepedése a jövőben se induljon meg. Az Önkormányzat tervei közt szerepel ezen felül 
a pincék rendszeresen látogathatóvá tétele abból a célból, hogy a helyi borászok minél 
szélesebb körben ismertebbek legyenek (pl. Borbarátok éjszakája rendezvénybe való 
bevonása). A jövő fontos feladata a településrész borászati turisztikai desztináció 
kiépítése. 
 
3.3.3. Sportcélú ingatlanfejlesztések 
 
A sportcélú fejlesztések fő irányvonala a tömegsportok városépítészi eszközökkel történő 
támogatása. Ide sorolható a köztéri sportparkok, létrehozása, felújítása, köztéri 
sporteszközök telepítése, uszoda építés, a városi sportcsarnok fejlesztése. 
 

4. A JELENLEGI HELYZET ÁTTEKINTÉSE (FORRÁSOK, ESZKÖZÖK) 
 
4.1 Források 

Szentlőrincen a városfejlesztési projektek zöme még mindig döntően önkormányzati 
finanszírozásával valósul meg, a jelentékeny infrastrukturális beruházások 
finanszírozásában döntő az európai uniós, illetve egyéb támogatások hányada. Ezért 
célszerűnek látszik, hogy a városi Önkormányzat korlátozott pénzügyi lehetőségeit 
elsősorban a komplex, támogatást elnyerni esélyes projektek előkészítésére, illetve az 
elnyert pályázatok megvalósítása során a városi önrész biztosítására fordítsuk. Egyes 
esetekben a pályázatok előkészítésére, a tervezésre fordított összegek megtérítésére is jó 
esély van. 

Fontos célként fogalmazható meg, hogy a Városi Önkormányzat jelentősebb forrásokkal 
és több projekt megvalósításával segítse elő a város fejlődését, ennek eléréséhez cél a 
jelenleginél szélesebb körű együttműködés a városi és más önkormányzatokkal. A közös 
pályázás, forrásbiztosítás, illetve közös projekt megvalósítása a városfejlesztés több 
területén kiemelt jelentőséggel bír. Figyelembe véve, hogy a Dél-Magyarországi régióban 
több uniós pályázati forrást osztanak ki, az Önkormányzat teherbírása szerint akár több 
beruházást is megvalósíthat. 

Az uniós pályázatok kapcsán az utóbbi évek tapasztalatai szerint jó esély van olyan 
projektekhez támogatást nyerni, amelyek révén gyökeresen javul a város 

• turisztikai befogadóképessége, 
• munkahely-kínálata, 
• integrált közösség centrikus közlekedése, 
• vonzó városi környezete, 
• központrendszere, 
• belvízelvezetése, vízgazdákodása, 
• szennyvízelvezető és -tisztító rendszere, 
• környezetvédelme, zöldfelületi rendszere, 
• a meglévő épületek energiatakarékossági mutatói. 
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A városrendezés területén a Képviselő-testület új célja lehet, hogy a településrendezési 
tervek során településrendezési szerződések megkötésére törekedjen, ami által 
finanszírozhatóvá válnak a tervkészítés költségei, valamint a fejlesztésekkel kapcsolatos 
infrastruktúra-, illetve intézményi bővítések. Nagyobb projektek esetében a jövőben 
felmerülhet magántőkét bevonó konzorciumi szerződések igénye, amennyiben a Városi 
Önkormányzat is szükségesnek látja a szerződéskötést. 
 
Mozgósítható tartalékok, megtakarítási, racionalizálási lehetőségek 

Meg kell vizsgálni az ún. feltételhez kötött szabályozási vonal fogalmának a HÉSZ-ben való 
szabályozásának lehetőségét, melynek alkalmazásával számos eddigi, ki nem használt 
közterületrész visszaadására nyílik lehetőség. A telektulajdonosok számára felajánlható 
közterületekből bevételre tehet szert az önkormányzat. 

A településrendezési szerződések megkötésével meg kell keresni a tehervállalás 
méltányos megosztásának minden lehetőségét az érintettek, elsősorban a 
fejlesztők, másodsorban a fejlesztésből hasznot húzó lakossági csoportok között. A 
fejlesztők bevonhatók a fejlesztések költségeinek és infrastruktúra kiépítésének arányos 
viselésébe. Így nemcsak a településrendezési eszközök (hatástanulmány, szabályozási 
tervek) készíttetésének, hanem a fejlesztésekkel összefüggésbe hozható 
infrastruktúralétesítés, óvoda-, iskolakorszerűsítés részköltségeire, valamint az 
övezetmódosításból származó ingatlanérték- növekedés egy részére is igényt tarthat az 
önkormányzat. 

Jelentősebb magánerejű ingatlanfejlesztések sikeres megvalósítását követően a környező 
területek felértékelődése várható, ami pozitívan érintheti az önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok értékét, illetve az új épületek és a bennük létrejövő munkahelyek, lakások, 
szolgáltatások, egyéb funkciók a helyi gazdaságot fejlesztik, az adóbevételeket növelik. 

Az önkormányzati ingatlanok városépítészetileg koordinált övezeti átsorolás után 
történő eladása jelentős többletértékeket generálhat. 

A meglévő külterületek fejlesztésének visszafogása, időbeni átütemezése és a 
tulajdonosok széleskörű bevonása jelentős költségmegtakarítást eredményezhet. 
 

4.2. Városrendezés, városüzemeltetés 
 
Tovább kell fejleszteni közmű- és úthálózatunkat. A zöldfelületek, játszóterek, fasorok 
megújítása és fejlesztése szükséges. A következő öt évben továbbra is együttműködünk 
az érintett önkormányzatokkal az árvízvédelem (Mózsa patak) és a csapadékvíz-elvezetés 
terén, célként kitűzve a meglévő problémák és veszélyforrások felszámolását. 

Az Önkormányzat ezen felül kiemelt területként kezeli az alábbi feladatokat: 
 
− A megyei önkormányzattal együttműködve cél a megyei kerékpárutak egységes 

hálózatba szervezése, bővítése. 
− Együttműködünk az érintett önkormányzatokkal az árvízvédelem és belvíz- és 

csapadékvíz-elvezetés terén, célként kitűzve a meglévő problémák és veszélyforrások 
felszámolását. 
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− A 6-os út illetve az áthaladó összekötő utak forgalma (kiváltképp az 5805 - Szentlőrinc-
Nagycsány összekötő út) leterheltségének csökkentése, együttműködünk az M60-as és 
a szentlőrinci elkerülő út megépítésében. 

− Az intézmények energetikai korszerűsítésének folytatása 
− Az intézmények karbantartásának fejlesztése 

 
4.3. Közlekedés 

 
A közlekedési hálózat elemei közül a vasúthálózata kialakult állapotot tükrözi. A 
közúthálózat tervezett elemeként főútként jelenik meg a 6-os út új nyomvonala az 
igazgatásiterület déli határán, illetve a jelenlegi 6-os útnak a várost délről elkerülő 
szakasza. A településszerkezeti tervet alapul véve jelöli a megyeterv az északi elkerülő út 
nyomvonalát. A 6-os út és a Bükkösd felé vezető út mentitervezett, illetve meglévő 
kerékpárút az országostörzshálózat eleme. Az időközben megváltozott országos 
közlekedésfejlesztési elképzelések szerint a korábban főútként megjelenő déli nyomvonal 
gyorsforgalmi út lesz, csomóponttal Szentlőrinctől délre, amelyről a város egy új keleti 
elkerülő úton lesz elérhető. Az M60 gyorsforgalmi út és a kapcsolódó úthálózat környezeti 
hatástanulmánya elkészült, az ebben szereplő nyomvonala parlament előtt lévő új OTrT 
tervezetében is szerepel. Magyarország Kormánya a 490/2016. (XII. 28.) Korm. 
rendeletében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította az 
M60 gyorsforgalmi út Pécs és Barcs, országhatár közötti szakasz megvalósítását. 
 
Mindezek mellett a járáson belüli közösségi közlekedés fejlesztése is szükségszerű, ami a 
járásközpont intézményeinek jobb kihasználtságát és a város járásközponti 
szerepkörének erősödését is szolgálná, ám megvalósítása csak az érintettekkel közös 
összefogásban/finanszírozásban működőképes. A városban lévő kapcsolódó 
infrastruktúrák (buszöböl, buszmegálló) fejlesztésében középtávon is előrelépés 
tervezett. 
 
4.3.1. Közlekedési áttekintés: 

Alapelvként fontosnak tartjuk az integrációt a várostervezés, a városrehabilitáció, a 
városfejlesztés és a közlekedés között éppúgy, mint a közlekedési, mobilitási ágak között, 
a gyaloglástól, kerékpározástól a közösségi közlekedésen, át az egyéni gépjárműves 
közlekedésig. A helyi kompetenciák a nagyobb infrastruktúrák területén látszólag 
csekélyek, utalva a Megye vagy a Kormány meghatározó szerepére a főútvonalaink, a 
közösségi közlekedés működtetésében; azonban együttműködéssel és helyi 
kezdeményezésekkel, kisebb saját fejlesztésekkel sokat tehetünk az előrelépésért. 

A városba irányuló, továbbá az átmenőforgalmi egyszerre agglomerációs (Pécs) és mikro-
központi, jellegünkből adódóan, jelentős a városon áthaladó illetve a városba irányúló 
forgalom.  

A közösségi közlekedés feltételeinek javításában és térnyerésének elősegítésében aktív 
szerepet kívánunk betölteni, a működtető közlekedési vállalatokkal való partnerséggel, a 
városrendezési folyamatok kedvező alakításával (P+R lehetőségek az autósok számára, a 
vasúti megállóhely integrációjának elősegítése, vasút utasbarát jellegéneki erősítése). 
 
4.3.2. Közúti tranzitforgalom: 
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A város közúti közlekedési hálózatában a 6-os út leterheltsége, illetve az áthaladó 
összekötő utak forgalma (kiváltképp az 5805 - Szentlőrinc-Nagycsány összekötő út) jelent 
problémát, amelynek oldásában az M60-as megépítése tudna előrelépést elérni. A 
település kerékpárút-hálózatában 2015-ben zárult az első jelentősebb beruházás, amely 
azonban továbbfejlesztendő (hálózat és kiszolgáló elemek). A 6-os számú főút átmenő 
forgalmának csökkentése, elterelése, valamint az itt élőket érő kedvezőtlen környezeti 
hatások mérséklése érdekében szükséges. Törekedni fogunk arra, hogy a lehetőségekhez 
mérten mentesítsük a várost a tranzit terhelő hatásaitól, és azt elsődlegesen az ún. 
tranzitcsatornákba (elkerülő út) tereljük szabályozási, kommunikációs, és 
forgalomtechnikai eszközökkel egyaránt. A forgalom szabályozásának másik módszere 
ugyanakkor a közösségi közlekedés: busz/vasút/ további fejlesztése lehet. 

A 6-os számú főút Pécs-Szigetvár irányú kamion forgalmát csak az M60-as Pécs-Szigetvár 
közötti szakaszának és az elkerülő útnak a megépülése fogja majd megoldani, azonban 
ideiglenesen a város centrumán az 5805.j. Szentlőrinc-Nagycsány összekötő úton, illetve 
a Szentlőrinc-Sellye, Szentlőrinc-Tarcsapuszta felé áthaladó 20 tonnát meghaladó 
tehergépjárműforgalom korlátozása, szükséges. Az egyeztetések alapján a Magyar Közút 
Nrt., a Baranya Megyei Igazgatóság és a Baranya Megyei Rendőrfőkapitánya is egyetért, 
azzal, hogy a tehergépjárműforgalom korlátozásához a várost elkerülő útvonalat kell 
biztosítani. Természetesen a legjobb megoldást az M60-as gyorsforgalmi úthoz tervezet 
elkerülő út előrehozott megépítése jelentené, ami megoldaná város előbb felvázolt 
közlekedésiproblémáját, azonban tisztában vagyunk ennek megvalósíthatóságának 
problémáival költségeivel, ezért gyors megoldást jelentene a Szentlőrinc, Külterület 0100 
hrsz-ú jelenleg forgalomtól elzárt önkormányzati tulajdonú magánút (továbbiakban 
LAFARGE elkerülőút) közforgalmúvá tétele. Az előzetes bejárásunk alapján, az út 
aszfaltburkolattal rendelkezik, állapota jó, folyamatos, karbantartott, kátyúk repedések, 
szerkezeti hibák nem találhatók rajta, szélesége átlagban 5,90-6,00 m, a vasútiátkelő 
lámpával és új félsorompóval biztosított. 

Az út közúti forgalmi utakra vonatozó jogszabályoknak nagyrészt megfelel. A LAFARGE 
Cement Magyarország Kft. az előzetes megbeszélések alapján nem zárkózik el az út 
közforgalmúvá nyilvánításától, illetve a Magyar Közút Nrt. is lát lehetőséget ennek a 
megoldásnak a fizikai megvalósítására. Az út jelenleg önkormányzati tulajdonban van, így 
a tulajdonviszonyok nem jelentenek problémát, a közforgalomra alkalmassá tételének 
költségei messze alulmaradnának egy új elkerülő út építési költségeitől, -azonban az 
önkormányzat pénzügyi lehetőségeit meghaladják- és gyorsan kivitelezhető lenne 
(jelenleg közforgalomtól elzárt magánút) és akár alapját képezhetné az autópálya 
építéséhez tervezet elkerülő /ráhordó/ útnak.  

Az LAFARGE Cement Magyarország Kft. szervízútjának közúti forgalomba bevonásával, a 
városon áthaladó észak-déli irányú Szentlőrinc-Nagycsány, Szentlőrinc-Sellye, 
Szentlőrinc-Tarcsapuszta kamion forgalma átirányíthatóvá válna, a 6 számú főútról az 
5802-5817 és a LAFARGE elkerülőútra, ami csökkentené a városon áthaladó, de a 6-os 
főút teherforgalmát is, amely forgalmi és közlekedésbiztonsági előnyökkel járna. 
 
4.3.3. Városi közúti forgalom: 

A város számára kiemelt fontosságú a közúti közlekedési infrastruktúra fejlesztése. Ennek 
fontos eleme volt, hogy a Magyar Közút NZrt. a 2017. évi útfelújítási programban 2018-
ban 5805.j. Szentlőrinc-Nagycsány összekötő út 0+000-4+300 km közötti szakaszán 
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felújította az útburkolatot, az önkormányzat pedig programszerűén útjavítási munkákat 
végezz. Probléma azonban, azonban a nemegyszer a KRESZ szabályokat be nem tartó, az 
önkormányzati 3,5 t-ás védettségű utakra is „betévedő” akár jelentős túlsúllyal, is 
közlekedő kamionok miatt az állami és önkormányzati utak állagmegmaradása nem lesz 
hosszútávú, amit alátámaszt az is, hogy többek között a 6-os út Munkácsy utcai 
kereszteződésében már többször javítani kelet a útszegélyt, mert a kamionok a 
közlekedési jelzőlámpánál nem tudnak vagy csak a járda használatával vagy forgalommal 
szemben tudnak a bekanyarodnia a kanyarodó sáv szűk keresztmetszete miatt. A 
nehézjárművek által keltett rezgés miatt a 6-os számú főút mellett épült lakóházak falai 
repedeznek, omladoznak, mivel az út egyes szakaszokon néhány méterre halad el, a 
családiházaktól.  

Magyar Közút NZrt. kezelésében lévő a várost északon, Kelet-Nyugat irányba átszelő 6. 
jelzésű főúton, valamint a várost Észak-Dél irányba átszelő, Munkácsy, és Erzsébet 
utcákban, és a Pécsi úton, a 20 tonnát meghaladó teherforgalom drasztikusan megnőtt, és 
folyamatosan növekszik köszönhetően annak, hogy a település, illetve a környező 
településeken megvalósuló beruházásoknak, és a gazdasági prosperitásnak, ami 
természetesen örömteli város számára azonban problémákat is felvett, amikre a lakosság 
megoldást vár. A növekvő teherforgalom miatt a településén élők nem csak a 
megnövekedett környezeti ártalmat kénytelenek elszenvedni, hanem nap mint nap 
potenciális veszélyforrásnak vannak kitéve, az említett utakon közlekedve, mivel a 
forgalom a városközpontba a bevásárló-lakó, illetve kisvárosias-kertvárosi lakó 
övezeteken halad át. 

A jövőbeni komplex projekteknek szolgálniuk kell a kapcsolatteremtést a különböző 
közlekedési módok között, és átszállási lehetőséget kell teremteni közút, és a vasút között. 
Fontos közlekedésfejlesztési területként az átszállási lehetőségeket megoldandó, az 
összevont közlekedési jegy és bérlet. A még nem burkolt utak burkolása, burkolatok 
javítása és a járdák fejlesztése fontos feladatok. A város területén lévő fejlesztési területek 
esetében és a várt kisvárosi program keretében jelentős út- és közműépítési feladatok 
várhatóak, ezek megvalósítása akár az érintettek bevonásával ütemezetten történhet. 
Fontos feladat a közlekedés biztonságának a növelése, indokolt esetekben a 
súlykorlátozott szakaszok esetleges bővítésé. Javítani kell a város munkahely-teremtő, 
lakosság-megtartó adottságainak fejlesztése érdekében az ipartelepítésre alkalmas 
övezetek megközelíthetőségén. 
 
4.3.6. Közösségi közlekedés: 
 
Vasúti forgalom 

A vasútvonal csomóponti jellege miatt jelentős, a személyforgalomnál a megyeközpont 
felé reggeli és eseti órákban zsúfoltság tapasztalható, de az előzetes tájékoztatás alapján 
a stratégia időtávjában a Szentlőrinc-Pécs viszonylat kétvágányúsításának megvalósítása 
nem várható, ám a város a kiszolgáló létesítmények (vasúti váróterem) fejlesztését 
középtávon szeretné elérni. 

Komoly – jelenleg még csak részben kihasznált – lehetőségeket rejtenek a városunkon 
keresztül futó vasúti pályák, melyek részei lehetnek, és reményeink szerint lesznek is, egy 
korszerű (Pécs-Kaposvár-Szekszárd) elővárosi vasútnak. A MÁV-val együttműködve 
gondoskodni kell a vasúti összeköttetés zavartalanságáról, és kapcsolatok további 
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szélesítésének lehetőségéről.  
 
4.3.4. Városon belüli buszjáratok 

A városi szervezési menetrendszerinti buszjárat nincs. A közösségi távolsági buszjáratok 
számának növelése, és a városközpontba betérő buszjáratok számának növelése 
területén komoly előrelépés történt az elmúlt években, azonban további javulást kell 
elérnünk ezen a területen. A járatok tervezésénél továbbra is folyamatosan figyelembe 
kell venniük a helyi igényeket. Fontos a vasútra való átszállás lehetőségének javítása. 
Valamint vizsgálnunk kel egy városi illetve térségi kisbuszos közlekedési rendszer 
finanszírozásának, illetve tárgyi feltételeinek megteremtésének lehetőségét 
együttműködésben az érintett településekkel (saját elektromos kisbusz beszerzése). 
 
4.3.5. Gyaloglás, kerékpározás 

Természetes   és   egészség   megőrzési   szempontból   is   kedvező   mobilitási   formáink 
– melyeknek egyébként városunkban nagy hagyományai vannak.  
A városban és környékén a hivatásforgalmi kerékpárforgalom mindig fontos szerepet 
töltött be, 2015 elején fejeződött be az első olyan projekt, amely kerékpárút kiépítést 
tartalmazott. A következő uniós időszakban a források egy része kifejezetten az 
kerékpáros közlekedés infrastrukturális fejlesztését támogatja, így ezek megépítésére 
lesznek források. A tervezett elemek a következők: 

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

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

 
A gyaloglás feltételeit városrendezési, rehabilitációs eszközökkel segítjük (zöldterületek, 
emberi léptékű terek, csendes lakóutcák védelme). A kerékpározás tekintetében folyik a -
Balaton és az EUROVELO 6 kerékpárutak előkészítése/tervezése, ezen állami irányítású 
projektek jelentős fejlődést hozhatnak a város kerékpárút-hálózatában és turisztikai 
előnyökkel is kecsegtetnek. A kerékpárutak üzemeltetésében, fenntartásában is 
szükséges lenne előrelépni, a meglévő utak állapotának megtartását kell elérni. 
Megállapítható, hogy mind a helyi lakosság közlekedési és rekreációs kiszolgálásában, 
mind a városba irányuló látogatások, a turizmus erősítése terén a kerékpárutak 
fejlesztése hatékony eszköz lehet. Ehhez fontos a határos településekkel való szoros 
együttműködés.  
 
4.3.7. Környezetvédelem-közlekedés 
 
A települési környezetet leginkább a közlekedésből eredő zaj- és rezgéskibocsátás terheli. 
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A közúti közlekedés által okozott terhelés alapvetően a járműforgalom nagyságától, 
összetételétől, azok haladási sebességétől és a környezet beépítettségétől függ. A 
kialakuló zajterhelés nagyságát befolyásolja továbbá az útpálya kialakítása, az útburkolat 
minősége, az út emelkedése és a zaj terjedésére hatással lévő egyéb körülmények. A 
településen átmenő, illetve a település forgalmát lebonyolító utak melletti területek 
nagyobbrészt laza, családi házas beépítettségű területek, melyek közé gazdasági 
tevékenységet végző létesítmények területei ékelődtek be. A közlekedésből eredő 
zajkibocsátás mértéke magas, amit pl. a 6-os főút melletti véderdő se tud megfelelően 
csillapítani (igaz, itt a cserjeszint is hiányzik). Az elkerülő út, ill. M60-as megépítése 
forgalom csökkenést és ezzel a terhelés csökkenését is jelentené. 
 
5. KÖRNYEZETVÉDELEM FENNTARTHATÓSÁG 
 
A környezetvédelem és a fenntarthatóság összefüggésének szemlélete az előző 
önkormányzati ciklust is jellemezte, egyes feladatok megvalósítása azonban 
éghajlatváltozás szempontjából is pozitívan értékelhető. A következő időszak feladata, 
hogy szervesen összekapcsolja a környezetvédelem, a fenntarthatóság és az 
éghajlatváltozás ügyét.  
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény az ellátandó 
helyi önkormányzati feladatokként nevesíti a helyi környezet- és természetvédelmet, 
vízgazdálkodást, vízkárelhárítást, környezet-egészségügyi feladatok elvégzését. 
Az önkormányzatok környezetvédelmi feladatait a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt) határozza meg, amelyben a települési 
környezetvédelmi program készítése kiemelt szerepet kap. Szentlőrinc Város 
Önkormányzata környezetvédelmi programmal (Városi Környezetvédelmi Program 
(továbbiakban: KKP) nem rendelkezik. A 2020-2025 közötti időszakra vonatkozó KKP-t 
2020-ban kell el készíteni – a fentebb kifejtettekre tekintettel – összhangban a Nemzeti 
Környezetvédelmi Programmal, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiával, a 
Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiával, illeszkedve a városi koncepciókhoz, stratégiákhoz, 
valamint tágabb területi, regionális koncepciókhoz, stratégiákhoz, programokhoz. 
 
A fenntartható fejlődés a természeti erőforrásokkal való olyan tartós, értékvédő 
gazdálkodást jelent, amely lehetővé teszi az emberek boldogulását anélkül, hogy a 
gazdasági fejlődés lerombolná a sokféleséget, a komplexitást és az ökoszisztéma-
szolgáltatásokat. A fenntarthatóság felé való átmenet célja a közjó tartós biztosítása. 
Magyarország hosszú távú jövőképét az Országgyűlés által 2013 tavaszán a 18/2013. 
(III.28.) OGY határozattal elfogadott Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégia 
(továbbiakban: Keretstratégia) fogalmazta meg, melynek értelmében a jó élet 
lehetőségének alapjait jelentő erőforrásaink hosszabb távú megóvása a rövidtávú 
érdekekkel egyensúlyba hozó kormányzást, szabályozást és gazdálkodást jelent. A 
Keretstratégia szerint a fenntarthatóság biztosítása valamennyi nemzeti erőforrás (az 
emberi, a társadalmi, a természeti és a gazdasági erőforrások) kiegyensúlyozott, 
egymással összhangban lévő megőrzését, fejlesztését igényli, ezért a fenntartható fejlődés 
követelményeinek érvényesítése valamennyi szakpolitikai terület számára feladatokat 
ad. 

A Keretstratégia ugyanakkor azt is megállapítja, hogy az éghajlatváltozás és a fenntartható 
fejlődés közötti kapcsolat körkörös jellegű, mivel éghajlatváltozás befolyásolja a 
fenntartható fejlődés lehetőségeit, míg a különböző fejlődési pályák eltérően 
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befolyásolják az éghajlat jövőbeli alakulását. Ezért átfogó célja az alkalmazkodóképesség 
feltételeinek biztosítása, az alkalmazkodás célja pedig, hogy növelje a 
természeti/társadalmi/gazdasági rendszerek ellenállóképességét (reziliencia) az 
éghajlatváltozás jövőbeli hatásai ellen. Mára már egyértelművé vált, hogy a kibocsátások 
csökkentésére irányuló cselekvésekkel ("elkerülni a kezelhetetlent") egy ütemben 
szükséges a felkészülés a várható hatásokra is ("kezelni az elkerülhetetlent"). Míg a 
kibocsátás-csökkentés célja elsősorban a természet védelme a társadalom káros 
hatásaitól, addig az alkalmazkodás a társadalmat és az ökoszisztéma- szolgáltatásokat 
védelmezi az éghajlatváltozás hatásaival és az általuk előidézett társadalmi- gazdasági 
hatásokkal szemben. 

5.1. Kiemelt feladatok 

5.1.1. Kommunikációs eszközök, partnerségi kapcsolatok fejlesztése 

A környezetvédelem, a fenntarthatóság, és a városklíma problematikája minden 
társadalmi és gazdasági szereplő számára feladatot jelent. Vannak kötelező feladatok, de 
eredményesség szempontjából kiemelkedő jelentősége van az érintettek szemléletének, 
az önkéntességnek, az együttműködésnek. 

Az Önkormányzat feladata a különböző kommunikációs csatornákon keresztül az 
ismeretterjesztés, informálás, valamint az egyéni és közösségi kezdeményezések 
támogatása. 

Pontosítani kell a lehetséges célcsoportok, partnerek azonosítását, a kommunikáció és a 
partnerkapcsolatok céljainak és feladatainak meghatározását. Szükséges a 
kommunikációs és új együttműködési lehetőségek feltárása és bevezetése. 

5.1.2. Környezeti nevelés 
 
A fenntartható fejlődés a természeti erőforrásokkal való olyan tartós, értékvédő 
gazdálkodást jelent, amely lehetővé teszi az emberek boldogulását anélkül, hogy a 
gazdasági fejlődés lerombolná a sokféleséget, a komplexitást és az ökoszisztéma-
szolgáltatásokat. A fenntarthatóság felé való átmenet célja a közjó tartós biztosı́tása. A 
fenntarthatóság biztosı́tása valamennyi nemzeti erőforrás (az emberi, a társadalmi, a 
természeti és a gazdasági erőforrások) kiegyensúlyozott, egymással összhangban lévő 
megőrzését, fejlesztését igényli, ezért a fenntartható fejlődés követelményeinek 
érvényesı́tése valamennyi szakpolitikai terület számára feladatokat ad.  
Az éghajlatváltozás és a fenntartható fejlődés közötti kapcsolat körkörös jellegű, mivel 
éghajlatváltozás befolyásolja a fenntartható fejlődés lehetőségeit, mı́g a különböző 
fejlődési pályák eltérően befolyásolják az éghajlat jövőbeli alakulását. Ezért átfogó célja az 
alkalmazkodóképesség feltételeinek biztosı́tása, az alkalmazkodás célja pedig, hogy 
növelje a természeti/társadalmi/gazdasági rendszerek ellenállóképességét (reziliencia) 
az éghajlatváltozás jövőbeli hatásai ellen. Mára már egyértelművé vált, hogy a 
kibocsátások csökkentésére irányuló cselekvésekkel ("elkerülni a kezelhetetlent") egy 
ütemben szükséges a felkészülés a várható hatásokra is ("kezelni az elkerülhetetlent"). 
Mı́g a kibocsátás-csökkentés célja elsősorban a természet védelme a társadalom káros 
hatásaitól, addig az alkalmazkodás a társadalmat és az ökoszisztéma-szolgáltatásokat 
védelmezi az éghajlatváltozás hatásaival és az általuk előidézett társadalmi- gazdasági 
hatásokkal szemben.   
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A következő időszak feladata, hogy szervesen összekapcsolja a környezetvédelem, a 
fenntarthatóság és az éghajlatváltozás ügyét. Ezen feladatok, bár túlnyúlnak jelen 
választási ciklus időtávján, ugyanakkor egyes esetekben változhat a megvalósı́tásra vagy 
a feladat előkészı́tésére vonatkozó időbeli ütemezés. 
 
5.1.3. Tudatformálás társadalmi akciók 
 
Föld napja, madárismereti játékok:  
A Madárbarát kert program bemutatása, madárvédelmi eszközök, játékos feladatok, 
kirakók, a természet kincseinek bemutatója (madártollak, fészkek, tojások) partnerként a 
Magyar Madártani Egyesület segítsége vehető igénybe. 
 
Természetismereti játékok:  
célja, hogy a városban működő köznevelési és közoktatási intézményekkel közösen a 
Duna-Dráva Nemzeti Park partnerségével a gyermekek megismerhessék környezetünket.   
Természetvédelmi játékok:  
A könyvtár és művelődési központ segítségéve a gyermekek játékos vetélkedő formájában 
gyarapíthatnak tudásukat a Város környéki erdők állatvilágával és természetvédelmi 
kérdéseivel kapcsolatban és tájékozódhatnának. 
 
ÖKO-játékok:  
A programban a gyermekek játszva gyarapíthatnák az ismereteiteket többek között az 
energiatakarékosság, a komposztálás, a veszélyes hulladékok kezelése, valamint a 
szelektív hulladékgyűjtés témáiban. 
Gazdagítsuk méhekkel a várost! 
 
A BeePathNet projekt keretében a városi méhészkedés Llubjana által kifejlesztett és 
sikerre vitt holisztikus megközelítését tanulhatja el 5 európai város a szlovén fővárostól. 
A projekt a fenntartható városi méhészkedés megalapozását és fejlesztését célozza. 
Vizsgáljuk meg a programhoz való csatlakozást, illetve annak eredményeinek 
Szentlőrincen történő alkalmazását A méhek népszerűsítése az egész város bevonásával, 
valamennyi szereplővel és érdekelttel együttműködésben valósulna meg, ezáltal egy 
fenntarthatóbb és élhetőbb városi környezet felé teszünk lépéseket, a természeti 
erőforrások megóvását, a biológiai sokféleség fejlesztését szolgáljuk. 
 
A méhészet titkai egy méhész tolmácsolásában:  
A Baranya Megyei Méhész Egyesület és a helyi méhészek segítségével ismerhetnék meg 
az érdeklődő gyerekek és szüleik milyen felszerelésekkel dolgozik a méhész. 
 
 
 

5.2. Köztisztaság 
 
A köztisztasági tevékenységre az önkormányzat költségvetése minden évben külön 
előirányzatot tartalmaz, amire a város éves szinten kb. …………..  millió Ft-ot költ, és ezt a 
feladatot az Önkormányzat a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Üzemeltetési 
Irodáján keresztül Közfeladat Ellátási Szerződés” alapján a Szentlőrinci Közüzemi 
Nonprofit Kft. látja/láttatja el, mint kizárólagos vállalkozóval. A közterületek és a 
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közparkok állapota, valamint a játszóterek karbantartása folyamatos feladat, ahol a 
kiemelt területek külön elbánásban részesülnek. Szentlőrinc Város Önkormányzat a 
köztisztasági feladatainak ellátását szerződéses viszonyban a Szentlőrinci Közüzemi 
Nonprofit Kft-n keresztül látja el, az alábbiak szerint:  
 

a) Közutakgépitakarítása 

b) Járdák,parkok,buszmegállók,szegélyek,parkolóktakarítása 

c) Önkormányzati rendezvények köztisztasági feladatainak ellátása 

d) Illegálishulladéklerakókmegszüntetése 

e) Járdák,parkok,szegélyek,parkolókhó-éssíkosságmentesítése 

f) Közutakgépihó-éssíkosságmentesítése 

5.3. Szabályozási eszközök 

A városi önkormányzatok számára a környezetvédelem területén szűk szabályozási 
lehetőségek állnak rendelkezésre. Ennek kompenzálása, illetve módosítása érdekében az 
Önkormányzatok összefogva javaslatokat fogalmaztak meg a kormányzati szervek 
számára. Az együttes fellépés eredményeként korlátozott mértékű szabályozási hatáskört 
kaptak a városi képviselő-testületek zajvédelmi és favédelmi tárgykörben, valamint a 
közösségi együttélés alapvető szabályait és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit 
érintő szabályozásra, amely felhatalmazás környezetvédelmi ügyeket is érint. 

A felhatalmazás alapján a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 9/2018 (V.3.) önkormányzati rendelete a 
közösségi együttélés alapvető szabályiról és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
a zajvédelem, a köztisztaság, települési hulladékgyűjtés egyes kérdéseire, valamint az 
Önkormányzat tulajdonában lévő közterületi zöldfelületek rendeltetéstől eltérő 
használatára vonatkozó szabályokat állapított meg. 

Az önkormányzat megalkotta a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról 
8/2018 (V.3.) önkormányzati rendeletét és létrehozta a fakataszterét. Folytatni kell a 
magasabb rendű jogszabályalkotásra, módosításra vonatkozó önkormányzati 
kezdeményezés gyakorlatát. 
Az Önkormányzat Közterület-felügyeleti csoportjának kiemelt szerepet kell kapnia az 
illegális hulladék-elhelyezés minél kisebb mértékűre való csökkentésében. 
Természetesen célként a jelenség megszüntetését kell kitűzni. 
 
 
 
 
5.4. A jövő felé történő beruházások   

 
5.4.1 Környezetvédelmi beruházások 
  
Tarcsapuszta szennyvízberuházás  
(lásd bővebben: a VÁROSRENDEZÉS, VÁROSFEJLESZTÉS fejezetben). 
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Egykori hulladéklerakók kármentesítése és rekultivációja 
Az egykori hulladéklerakók rekultivációja és az esetlegesen szennyezett földtani közeg 
kármentesítése kétirányú célt szolgál. Ezen műszaki beavatkozások egyrészt a meglévő 
szennyezettséget olyan mértékűre csökkentik, hogy az ne veszélyeztesse a környezetet, 
továbbá kizárják, minimalizálják a jövőbeli elszennyeződés lehetőségét, másrészt utat 
nyitnak a jövő felé, azaz lehetővé válik a terület fejlesztése. 
 
5.4.2 Környezetvédelmi akciók 
 
Köztéri szemetesek 
A 2019-ben elkezdett program további fojttatása szükséges, melynek keretében évente 4-
5  új modern köztéri szemétgyűjtő edény kerül kihelyezésre, a régiek folyamatos 
karbantartása melett. 
 
Zöldhulladék járat  
A Szentlőrincen a háztartásokban, kertekben nagy mennyiségű zöldhulladék keletkezik. 
Legjobb, ha ezeket helyben kezeljük és hasznosítjuk újra (komposztáljuk), azonban, ha ez 
nem, vagy csak nehezen megoldható, próbáljuk szelektíven gyűjteni. A szervezett 
zöldhulladék-elszállítás a városban a közszolgáltatás keretein belül sajnos nem valósul 
meg. A Szentlőrinci Közüzemi Nkft. önköltségi áron gyűjti össze a zöldhulladékot. 
Szükséges lenne azonban az összegyűjtött zöldhulladék újrahasznosításának 
megoldására. 
 
TeSzed 
A több éve ismétlődő helyi kezdeményezésű, illetve az országos TeSzedd! akció keretében 
a város kijelölt pontjaira helyezünk ki konténereket egy-egy napra, ezeken a helyszíneken 
az akcióhoz csatlakozók csoportokra osztva tisztítják meg az erdő- és zöldterületeket a 
kommunális hulladéktól. A szemétszedéshez szükséges kesztyűket, műanyag zsákokat az 
Önkormányzat biztosítja. 
 
Veszélyes hulladék és papírgyűjtés 
Évente egy vagy két alkalommal (tavasz és ősz), előre meghirdetett helyszínen és 
időpontban lenne megszervezhető. A kiállásos gyűjtés alkalmával a papír- és elektronikai 
hulladékok, valamint veszélyes hulladékok (festék, vegyszer, fáradt olaj, használt autó- és 
egyéb akkumulátorok stb.) ingyenesen lennének leadhatók a gyűjtőpontokon. 
Szelektív hulladékgyűjtés 
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést varosunkban már több éve működik A 
jogszabályi környezet megváltozása miatt azonban ez a begyűjtési mód is a 
közszolgáltatás részévé vált. 
Az említett begyűjtési rendszer az üveghulladék gyűjtésére – annak balesetveszélyessége 
és zajhatásai miatt – nem terjed ki, az üvegek gyűjtése a közterületen elhelyezett szelektív 
hulladékgyűjtő szigeteken és a hulladékudvarokban történik. 
 
Társasházak (zárt gyűjtők kialakítása) 
A társasházaknál, lakótelepeknél sokszor problémát okoz a közös használatú 
hulladékgyűjtő konténer. Előfordul, hogy illetéktelen személyek helyezik el a szemetüket 
a konténerben, így, ha az megtelik, a jogos felhasználók nem tudják hova elhelyezni a 
hulladékot. A szabadon álló, különböző színű, összevissza álló konténerek nem túl 
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esztétikus látványt nyújtanak. Elgurulhatnak, kárt okozhatnak a parkoló autókban, ezért 
célszerű lenne ösztönözni a társasházakat a zárt hulladékgyűjtők kialakítására.  

5.4.3 A zöldfelületi rendszer fejlesztése 

A Keretstratégia meghatározásában a zöldfelületi rendszer fejlesztése nem „csupán” 
városökológiai, környezetvédelmi, településesztétikai kérdés, hanem a zöldterületekkel 
kapcsolatos előnyök a település élhetőségének javításán keresztül a település 
népességmegtartó és egészségmegőrző, rekreációs erejét, a versenyképességét, a lakás és 
telekárakat befolyásoló gazdasági tényező is. Az önkormányzati zöldfelület az 
önkormányzati vagyon része. 

A városban kiemelt cél továbbra is a biológiailag aktív zöldfelületek mennyiségi 
arányainak megőrzése, biológiai aktivitásának növelése, a zöldfelületek hálózattá 
szervezése, valamint a közcélú zöldfelületek növelése. További meghatározó szempontok 
közé tartozik a kibocsátási források szennyező hatásának mérsékelése, a közhasználatú 
zöldfelületek rekreációs hatásának növelése, valamint a hőszigetek kialakulásának 
megelőzése, felszámolása, a városklíma. Az Önkormányzat az alábbi területekre kiemelt 
figyelmet fordít: 
 
− a közösségi célú zöldfelületek fejlesztése: a város minél nagyobb részében legyenek 

elérhető közparkok (vonzáskörzettel lefedett területek növelése), játszóterek, 
− az utcafásítási program további folytatása, 
− a kiemelt fasorok rekonstrukciója, 
− az egyes városrészekre jellemző zöldfelületi karakterek megőrzése és fejlesztése, 
− a kijelölt védőterületek fásítása, 
− a kertészeti, kertépítészeti értékek beazonosítása, tudatos megőrzése, rehabilitációja. 

 
A fenntarthatóság három alappillére (környezet, társadalom, gazdaság) segítségével 
fogalmazódtak meg a koncepcionális célunk megvalósíthatóságát szolgáló általános 
célok. A meglévő zöldfelületek értéknövelő fejlesztése, a társadalmi együttműködés 
erősítése és az irányítási folyamatok javítása. 
 
Az általános célok teljesülésének érdekében, egy-egy témához vagy konkrét problémához 
kötötten több egymás mellé rendelt programkerült meghatározásra, melyek gyakorlati 
szinten a projektek kidolgozásával, megvalósulásával válnak konkréttá.  
Jelen dokumentum nem tartalmazza a megvalósítás szakmai eszközeit, pontos 
költségvetését, határidejét, ezek elfogadást követően külön tervezési feladat keretein 
belül kerülnek meghatározásra és részletesebb kidolgozásra. 
 
A projektlista nem teljes és nem végleges. Külső és belsőkörülmények változásával, 
különböző városfejlesztési tervek megvalósulásával az egyes programokhoz kapcsolódó 
projektek listája változhat. A változások nyomon követésével és a monitoring 
eredmények vizsgálatával értékelni kell az eredményeket, fel kell tárni a további 
beavatkozások szükségességét. 
 
Meglévő zöldfelületek értéknövelő fejlesztése 
Szentlőrinc városa kialakult zöldfelületi rendszerrel rendelkezik. A zöldfelületistratégia 
által felölet öt éves ciklusban előreláthatólag nem várhatóak olyan jelentősátalakulások 
új intenzív lakóterületek kialakulása, iparterületek felhagyása, lakóterületek degradációja 
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a település szerkezetében, melyek következtében az újonnan kialakulózöldfelületek 
jelentenék a zöldfelületi potenciál növelésének döntő eszközét. 
Városunk zöldfelületi rendszere számos értékkel -koros és ritka faegyedek, magas 
színvonalon fenntartott zöldfelületek, stb. -rendelkezik. Ugyanakkor számos gonddal, 
problémával találkozhat mind a szemlélő, mind a laikus a város zöldfelületeit járva.  
Az értékeket fel kell tárni, dokumentálni, majd számba kell venni az őket veszélyeztető 
tényezőket és meg kell hozni a megfelelő döntéseket az értékek védelmében. 
 
„Belváros” zöldfelületeinek értéknövelő fenntartása, fejlesztése 
A szűken vett belváros Szentlőrinc kirakata. Itt összpontosulnak a közigazgatási, 
gazdasági, kereskedelmi funkciók a városon belül. A város legnagyobb gyalogos forgalmú 
közterei mentén számos intenzíven fenntartott zöldterület található. 
A zöldfelületek igen intenzív igénybevételnek vannak kitéve ezeken a területeken, így a 
zöldfelületek leromlása is sokkal intenzívebb mint a város egyéb részein.  
Az intenzív leromlás, a kiemelt elhelyezkedés és a nagy lakossági figyelem miatt ezen 
zöldfelületek folyamatos, gyakori felújítása szükséges.  
 
Közparkok, közkertek használati értékének növelése 
A város közparkjai, közkertjei jelenleg erősen funkcióhiányosak. Alakosság igen kis 
százaléka használja csak őket, gyakran társadalmilag nem kívánatos 
célokra. A parkok értékének növelése a közbiztonság és a szubjektív biztonságérzet 
javításával alapozható meg. Ennek megfelelően a parkok átláthatóságát az elöregedett, 
kommerszcserjefoltok eltávolításával biztosítani kell. A lakossági igénye 
figyelembevételével fejleszteni szükséges a parkok architektúráját, megteremtve a 
magasabb használati értéket, új társadalmi rétegeket a parkokba csábítva. Fontos, hogy 
az egymást zavaró funkciók térben és időben elkülönüljenek egymástól. A meglévő 
növényállományt át kell vizsgálni, az értékes növényegyedek megtartása érdekében 
szükséges beavatkozásokat végre kell hajtani. Friss telepítéseknél figyelemmel érdekében 
szükséges beavatkozásokat végre kell hajtani. Friss telepítéseknél figyelemmel kell leni a 
változó éghajlatra és a speciális mikroklímára is. kell leni a változó éghajlatra és a speciális 
mikroklímára is. 
A parkok esetében meg kell vizsgálni a nyugati országokban már egyre elterjedtebb 
ökologikus zöldfelületökologikus zöldfelület--fenntartási módszerek alkalmazásának 
lehetőségét, előnyét, fenntartási módszerek alkalmazásának lehetőségét, előnyét, 
kockázatát. 
 
Lakóterületi zöldfelületek kialakítása és a meglévők revitalizációja 
A lakóterületi közparkok zöldfelületek a napközi, hétvégi szabadidő eltöltéséhez 
megfelelő klímájú, növényállománnyal borított, sportoláshoz, játékhoz és pihenéshez 
felszerelt, berendezett külső tér. A lakótelepi zöldfelületek jelentősége óriási, ez nem csak 
a méreteik és kondicionáló szerepük miatt van így. Azért is igen fontosak ezek a 
zöldfelületek, mert csak az élő növényzettel tudjuk enyhíteni a magas panelházak 
nyomasztó látványát, feloldani a hosszú falfelületek merevségét, megtörni 
egyhangúságát. Bár a nagymértékű panelházépítő program lezárult, még mindig akadnak 
olyan lakótelepek, tömbbelsők, melyek zöldfelületei hiányosak, befejezetlenek. Más 
területeken pedig az intenzív használatból eredő pusztulások vagy pedig az időközben 
bekövetkezett funkcióváltás miatt kell a parkokat újjáépíteni. 
Bár a napjainkban kialakuló lakóterületek zöme családi házas övezetekbe esnek, tehát 
jóval nagyobb a zöldfelületi arány, mégis szükséges közösségi célú parkok kertek 

mailto:titkarsag@szentlorinc.hu


 

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 

             +36-73 570-000          +36-73 371-001            titkarsag@szentlorinc.hu  Honlap: www.szentlorinc.hu   

34 

kialakítása. Az új kialakítású lakóterületek parkjai esetében fokozottan jelentkező igény, 
hogy a növényállomány mielőbb „beálljon”, lehetőség szerint néhány év alatt 
kialakuljanak a növények által alkotott terek. A fák funkcióképességének meggyorsítására 
több lehetőség is kínálkozik. Gyorsan növő fajok, illetve továbbnevelt, ún. túlkoros fák 
telepítésével hamar érhetjük el a kívánt eredményt. 
 
Fasorok megújítása 
A város zöldfelületi hálózatának-hosszú élettartamuk és térformáló hatásuk miatt 
meghatározó elemei a vonalas létesítményeket kísérő fásítások, a fasorok. A fasorok 
tulajdonképpen a település „kirakatai”, amelyek nagymértékben meghatározzák a 
település megítélését. A nagy lombtömegük miatt emeltet környezetvédelmi és biológiai 
szempontból igen fontosak. A fás növényzet tehát ökológiailag, vizuálisan és használati 
szempontból is meghatározó jelentőségűek a zöldfelületek funkcióinak tekintetében. 
 
5.4.4. Fenntarthatósági szempontokat is figyelembe vevő fejlesztések: 
 
1. A  közlekedésfejlesztési  programokhoz  kapcsolódó  környezetvédelmi  beruházások 

egyidejű megvalósítása (lásd bővebben: a KÖZLEKEDÉS fejezetben). 
2. Komplex városrészi rehabilitációs programok megvalósítása, (lásd bővebben: a 

VÁROSRENDEZÉS, VÁROSFEJLESZTÉS fejezetben). 
3. A belvíz-csapadékvíz és a kisvízfolyások mederrendezésének és revitalizációjának 

együttes megvalósulása 

5.4.5.Felkészülés az éghajlatváltozás hatásaira 

A városfejlesztés és -üzemeltetés eszközrendszere 

Az éghajlat módosításáért felelős kibocsátások csökkentése érdekében: 

− az energiatakarékos és napelemes közvilágítás bővítése, 
− energiatakarékos lámpatestek, elektromos berendezések alkalmazása az 

önkormányzati intézményekben, 
− törekvés a papírhasználat csökkentésére, 
− szelektív hulladékgyűjtés. 
 
A belső tér hőmérséklet csökkenésével együtt járó kibocsátás-csökkentés: 
− az önkormányzati intézmények utólagos hőszigetelése, nyílászárók, kazánok cseréje. A 

városklíma kedvezőtlen hatásainak csökkentése: 
− egyes burkolt felületek zöldfelületekké alakítása, parkolók utólagos fásítása, 
− közterületi vízfelületek növelése, közparkokban a vízvételi helyek számának növelése, 

működőképességük folyamatos biztosítása, 
− fatelepítés ellátatlan területeken, 
− a zöldfelület intenzitásának növelése (többszintes növényállomány, nagy lombkoronát 

nevelő fafajok alkalmazása) játszótereken. 
 

A csapadékvíz helyben tartása: 
− a  csapadékvíz  talajba  szivárgását  lehetővé  tevő  vízáteresztő  felületek,  burkolatok 

kialakítása, gyephézagos szivárgó padkák tervezése, építése és fenntartása. 
 
Városrendezési eszközök 
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A városklíma kedvezőtlen hatásainak csökkentése: 
− a zöldfelületi minimum szabályozása, 
− a közterületek, telkek zöldfelületként fenntartandó részének kijelölése, 
− beültetési kötelezettségű területek kijelölése, 
− a tetőkertek kialakításának szabályozása, 
− a zöldfelület intenzitásának szabályozása, 
− a parkolók fásításának szabályozása, 
− fasortelepítési kötelezettség szabályozása, 
− a beépítési intenzitás szabályozása, 
− szikkasztókutak létesítésének, a csapadékvíz helyben tartásának szabályozása. 

 
Tájékoztatási, ismeretterjesztési eszközök 
− az éghajlatváltozás problémájára, komplexitására vonatkozó tájékoztatás, 
− az előrejelzés módjának kidolgozása, 
− az  egyéni  alkalmazkodás  növelése  és  kibocsátás  csökkentése  lehetőségeiről  szóló 

tájékoztatás, 
− a magántulajdonban lévő famatuzsálemek kezelésére vonatkozó tanácsadás 

 
Támogatási eszközök: 
− a lakóházak utólagos hőszigetelésére támogatás biztosítása. 
 
A jövőben szükséges az intézkedések és eszközök teljes körű azonosítása és tudatosabb 
alkalmazása az éghajlatváltozás okozta szélsőséges időjárási helyzetek hatásának 
csillapítására, megelőzésére, az alkalmazkodás lehetőségének biztosítására. Mindezekből 
adódóan a Városi Környezetvédelmi Program kidolgozása szükséges, úgy, hogy az 
figyelembe vegye a környezet állapotának változását, a Program előrehaladását és az új 
uniós és hazai források nyújtotta lehetőségeket. 
 
6 SZOCIÁLPOLITIKA 

 
6.1. Család-, szociál- és lakáspolitika 

 
Városunk szociális hálójának erőssége – amint azt a Helyi Esélyegyenlőségi Programban 
és a Szolgáltatástervezési Koncepcióban feltártuk – egyrészt a széles spektrumú, a 
lakossági igényeket folyamatosan tekintetbe vevő önkormányzati ellátórendszer, 
másrészt a sok esetben speciális szociális gondozást biztosító civil partnerség. Mind a 
gyermekjóléti, mind a szociális gondozás területén évek óta feladatellátási szerződés 
útján nyújt városunk olyan szolgáltatásokat, melyek települési, illetve városi 
önkormányzatok számára nem jelentenek kötelező feladatot, illetve kapacitásigényük 
meghaladja az önkormányzat rendelkezésére álló erőforrásokat. 
 
 
ALAPELVEK A TÁRSADALMI FELELŐSSÉG HELYI GYAKORLATÁBAN – SZOCIÁLIS 
SZOLGÁLTATÁSOK 
 
- A szociális ellátás és védelem segítse a rászorulókat és az egyes ellátások igénylőit: 

társadalmi integráció, rehabilitáció. 
- Az önkormányzat szociális intézményei terhelésének figyelemmel kísérése: mely 
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területeken lehet számítani növekedéssel, ill. esetleges csökkenéssel, 
- A legkedvezőtlenebb helyzetű csoportok számának csökkentése nem önkormányzati 

(pl. egyházi, karitatív, civil) szervezetek, személyek, önkéntesek bekapcsolásával. 
- Az eddig megtett intézkedéseken túl a szociális ágazaton belüli, ill. az ágazatközi 

együttműködés folyamatos biztosítása. 
- Az önkormányzat lehetőségeihez mérten a szociális szolgáltatásokra fordítható 

források szükséglet alapú alakítása. 
- A településen élő gyermekes családok minőségi életfeltételeinek javítása, biztosítása 

hosszú távon. 
- Állami és/vagy uniós források bevonása a szociális ellátórendszerbe, kiemelten a 

prevencióba. Távlati célja ennek, hogy minél tovább aktívan tartsuk az időseket, hogy 
minél később szoruljanak az önkormányzat által finanszírozott ellátórendszer 
igénybevételére. 

 
6.2. Az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzete 

 
Szentlőrinc Járásra, így városunkra is jellemző a szociális, mentális problémák fokozott 
megjelenése. Sok család/egyén került nehéz helyzetbe az elmúlt évek során a 
munkalehetőségek beszűkülése, a lakosság egy részének alacsony iskolai végzettsége, az 
infrastruktúrából adódó hátrány okozta munkanélküliség, a munkahelyekre utazás egy kis 
településről a közlekedés miatt nem egyszerű, és egyéb tényezők mind befolyásolták, 
befolyásolják a családok/ egyének anyagi helyzetét, amely folyamatosan romlott, 
kilátástalanná vált. Az ellátandó településeken a szolgálatot igénybevevő lakosság, 
családok/egyének nagy részének jövedelmét a segélyek, Gyes, Gyet, családi pótlék, esetleg 
alkalmi munkából származó jövedelem képezi. Az idős, egyedülálló emberek nyugdı́ja, 
esetleges bevétele nagyon alacsony. 
 
A szolgáltatást igénybevevőkre jellemző, hogy nehéz anyagi körülmények között élnek, 
létfenntartási gondokkal küzdenek. A szolgálattal kapcsolatba kerülő családoknak a 
munkahely hiánya, az ezzel együtt járó anyagi biztonság romlása, a szenvedélybetegségek 
kialakulása komoly nehézséget jelent. A szolgáltatást igénybe vevők összetett 
problémákkal küzdenek, a nehézségek halmozottan jelentkeznek. Gyakori a szülők 
házasságának megromlása és az ebből eredő gyermek elhelyezési és kapcsolattartási 
nehézségek, továbbá lakhatási gondok, nevelési hiányosságok, családi konfliktusok és 
magatartási problémák. Az ellátási területeken megfigyelhető a családmodell változása, a 
házasságkötések számának csökkenése, az élettársi kapcsolatban élők számának 
emelkedése. Jellemző, hogy a család anyagi nehézségeinek megszüntetését egy újabb 
gyermek vállalásától reméli, még nagyobb szegénységbe taszítva ezzel magukat és 
gyermekeiket.  
Az ellátottak köre a szociálisan hátrányos helyzetűek, nagycsaládosok, gyermekeiket 
egyedül nevelő szülők, mentális problémával küzdő szülők és gyermekek, 
munkanélküliek, halmozott problémával küzdők, veszélyeztetett gyermekek, családok, 
nevelésből kikerült, devianciákkal küzdő gyermekek, fiatalok és szülők, időskorúak, 
nyugdíjasok, fogyatékkal élő személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek.  
A szolgáltatást nem és életkor tekintetében nagyobb arányban veszik igénybe a nők, mint 
a férfiak. Elenyésző azon kiskorúak száma, akik önként, szülő nélkül keresik fel 
szolgálatunkat és kérnek segítséget.  
A szolgáltatást igénybe vevők gazdasági aktivitását tekintve nagyrészt inaktív keresők és 
tartós munkanélküliek.  
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Családi állapot szerint legtöbben párkapcsolatban, gyermekkel élnek. Több elvált szülő 
esetén gyakori az anyagi, életviteli, foglalkoztatási problémák előfordulása. Egyedül 
élőknél jellemző a mentális-lelki problémák előtérbe kerülése.  
Iskolai végzettségüket tekintve legmagasabb arányba az alacsony iskolai végzettségűek 
veszik igénybe a szolgáltatást.  
A településen szociális problémákat főképp a munkanélküliség okoz, illetőleg a 
szenvedélybetegségek gyakori előfordulása.  
A szolgálat klienskörében jelentős változás következett be. Míg a korábbi években a 
klienskör túlnyomó részét az idős és egyedülálló emberek tették ki, mára ez az arány a 
munkanélküliek felé tolódott el.  
A segítségnyújtást igénybevevő családok szűkebb köre a családsegítő szolgáltatások 
formáit korábban családgondozás nélkül vette igénybe, az eset az első találkozás 
alkalmával tett intézkedéssel lezárható volt.  
 
Felnőtt munkaképes korú kliensek: Az ellátottak nagy része közfoglalkoztatás 
keretében dolgozik, illetve alkalmi munkából és a gyermekek után járó támogatásokból 
tartja fenn magát.  
A szociálisan hátrányos helyzetű családok esetében szinte általános sajátosság az 
alacsony iskolázottság, ami munkaerő-piaci lehetőségüket beszűkíti, ezért az alkalmi 
munkavállalás vált jellemzővé. A gazdaságban elfoglalt hátrányos helyzetükből 
következik a közüzemi tartozások felhalmozása, ami gyakran a lakhatási biztonságukat 
kockáztatja.  
 
Egyedül élő idős emberek: Az ellátási területen egyre nagyobb arányban fordulnak elő 
az idős, magára hagyott, esetenként tehetetlen kliensek. Jellemző a családi kapcsolatok 
beszűkülése, esetenként teljes hiánya.  
 
Gyermekek és gyermekes családok: A családok diszfunkcionális működése az 
iskolában teljesítményzavarok, beilleszkedési problémák, interperszonális kapcsolati 
problémák és magatartási problémák kialakulását eredményezik. A gondozott gyermekek 
családjaiban, nagy számban fordul elő az alacsony iskolázottság, ami a munkaerő-piaci 
elhelyezkedést jelentős mértékben megnehezíti. A gondozott családok egy részénél 
általában az egyik szülő közfoglalkoztatásban foglalkoztatott.  
Ezen családok gyakran küzdenek megélhetési problémákkal, hisz anyagi helyzetük romló 
tendenciát mutat, így nagy számban fordul elő a közüzemi díjak fizetésének elmulasztása, 
nagy összegű hátralék felhalmozása.  
A szülők körében előforduló pszichés és szomatikus zavarok befolyásolják nevelési 
tevékenységüket, mely problémák miatt gyermekeik érzelmi szükségletei hiányt 
szenvednek, esetenként elhanyagoló, bántalmazó szülői attitűd tapasztalható.  
 
 
 
A szolgáltatást igénybevevők kiemelt problémái: 
 

  létminimum alatt élő munkanélküli szülők, illetve személyek, rossz anyagi 
körülmények, 

  elvált szülők problémái,  
 nagycsaládosok speciális problémái, 
 egyik vagy mindkét szülő krónikus betegsége, 
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 deviáns viselkedés megléte a családban,  
 alkoholizmus, drog, életvezetési problémák,  
 alulszocializált körülmények, 
 tartós betegség megléte. 

 
Sok család esetén a hátrányos helyzetet előidéző okok halmozottan jelentkeznek: 

 a megélhetési problémák, a jövedelemnélküliség, alacsony jövedelem a napi 
működést és életvitelt teszi bizonytalanná, ennek következménye a hátralékok 
megjelenése a háztartásokban, a különböző fizetési kötelezettségek halasztása, az 
alapvető szükségletek kielégı́tésének hiánya. 

 a foglalkoztatással, munkavégzéssel kapcsolatos problémák, munkahely 
elvesztése, munkaügyi problémák, elhelyezkedési nehézségek. A munkaerő- piaci 
elvárásokhoz nem illeszkedő egyéni tudás, végzettség, mobilitás hiánya. 

 a lakhatással kapcsolatos problémák lakásfenntartási adóságok, lakás-
karbantartási gondok. Lakáshoz jutás szűk lehetősége, lakáselvesztés veszélyei 
jelentkeznek. 

 kapcsolati problémák-mentálhigiénés problémák, családon belüli és más 
személyközi kapcsolati konfliktusok, esetleg a kapcsolatok teljes hiánya és az 
elmagányosodás. A családi kapcsolati nehézségek érintik a kommunikációs 
zavarokat, az erőszak megjelenését, a bántalmazást, a gyermeknevelési 
problémákat. Következményeként jellemzően megjelennek az általános 
beilleszkedési zavarok. 

 
Városunkban a szociális ellátórendszer kiépült, az anyagi és szervezeti feltételek 
megteremtésével. Az önkormányzat a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalon és az 
Család és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül biztosítja a szociális alapszolgáltatásokat. 
 
6.3. Személyes gondoskodás formái 

 
Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes gondoskodás 
körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a 
fizetendő térítési díjakról szóló 15/2018. (VII.4.) számú önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Szgtd.) rendelkezik a személyes gondoskodás formáiról és 
igénybevételének feltételeiről. 
 
 

Szociális Szolgáltató Központ Szentlőrinc 

kötelező feladat önként vállalt feladat 

Étkeztetés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Házi segítségnyújtás Ápoló-gondozó idősotthoni bentlakásos 
ellátás 

Családsegítés Mentálhigienes ellátás 

Nappali ellátás  

 
Szentlőrinc Város Önkormányzata a szociális alapszolgáltatásokat az Szociális Szolgáltató 
Központ Szentlőrinc útján látja el. Eredményként könyvelhető el, hogy az önkormányzat 
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a kötelező ellátásokon túl továbbra is biztosítja a lakosság által már megszokott, a 
szükségletekhez igazodó nem kötelező feladatot. 
 
6.4.  Foglalkoztatáspolitika 

 
Elsősorban városi vállalkozók bevonásával kívánunk városi fejlesztéseket végezni (a 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő ingatlan felújítások, parképítések, parkfelújítások, 
asztalosmunkák stb.) Ezzel nagyon sok munkanélküli városi vállalkozónak segíthetnénk. 

Ezen kívül is fontos a varosban működő cégek, vállalkozások vezetőivel hatékony, jól 
működő kapcsolat kiépítése annak érdekében, hogy az üres álláshelyeket városi 
munkanélküliek töltsék be. A gyermeküket egyedülállóként nevelő szülőknél, a 
munkanélküli nőknél távolabbi munkahely esetén gondot okoz a hosszú utazási idő, a 
kiskorú gyermekek óvodába, iskolába kísérése, ezért kedvező lenne számukra a varosban 
munkát vállalni. 

A munkanélküliek nem minden esetben veszik fel a kapcsolatot a Munkaügyi Központtal, 
sokan saját erejükből próbálnak elhelyezkedni, így a városi munkaadókkal való közvetlen 
kapcsolat megkönnyítené a hatékony álláskeresést. 

Az önkormányzat fenntartásában működő Gyermekjóléti Központ és Családsegítő 
Szolgálat Családsegítő Csoportja az aktív korú nem foglalkoztatott személyeknek 
speciális, célzott problémakezeléssel beilleszkedést, munkavállalást támogató programot 
nyújt. 
A foglalkoztatáspolitikában lehetőség nyílt az Európai Unió által támogatott pályázati 
lehetőségek és az esélyegyenlőség megvalósulása érdekében a roma származásúak 
foglalkoztatásának elősegítésére, bővítésére. Élve e lehetőséggel két szociális, illetve 
gyermekjóléti intézményünk TÁMOP-pályázatot nyújtott be a roma nők társadalmi 
befogadásának és foglalkoztatásának érdekében. A kiemelt projekt címe: „Roma emberek 
képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben.” 
 
6.5. Egészségügy 

 
6.5.1. Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
 
Az egyén egészségi állapota egyértelműen meghatározza, hogyan tud bekapcsolódni a 
gazdaságba, részt venni a közösség életében. Az egészség nemcsak a munkavégző 
képesség szempontjából kulcsfontosságú, hanem a méltóságteli élethez szükséges 
képzéshez; azaz az emberi tőke fejlesztéséhez is elengedhetetlen. A hosszabb és 
egészségesebb élet együtt jár az aktívan töltött évek növekedésével, ami a foglalkoztatás 
bővülésének feltétele is. 
A legfontosabb célkitűzés, hogy a magyar lakosság hosszabb egészségben eltöltött életet 
tudjon megélni. Ennek egyik fontos tényezője, hogy az egyéni és a közösségi 
döntéshozatal minden szintjén váljék értékké az egészség. 
 
A káros szenvedélyek (túlzott alkoholfogyasztás, dohányzás, drogfogyasztás stb.) elleni 
küzdelemben a lakosság aktív támogatására és szimpátiájára építve erősíteni lehet a 
prevenciót, támogatni kell az igény szerinti regionális és helyi prevenciós rendszerek 
kialakítását és működtetését. A nevelés, az oktatás iskolai rendszerének és a lakosság 
felkészítésének fejlesztésével elő lehet segíteni a veszélyhelyzetek megelőzését, esetleges 
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bekövetkezte esetén annak kezelését. 
Az egészségi állapot javulásához az egészséges életvitelt támogató természetes és 
mesterséges környezet, a mozgásgazdag életmódhoz szükséges szakmai és 
infrastrukturális feltételek megteremtése, az egészséges élelmiszerek, az egészséges 
életmódhoz szükséges információk, az egyének és közösségek egészségtudatosságának 
bátorítása, valamint a korszerű egészségügyi szolgáltatások vezetnek. 
 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-a előírja, hogy a helyi 
önkormányzat az egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettségének 
részeként gondoskodik 

a) a tulajdonában, illetve fenntartásában lévő, közfinanszírozott egészségügyi 
szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató működtetéséről, 

b) a 2013. április 28-án tulajdonában, illetve fenntartásában lévő egészségügyi 
szolgáltató számára – az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény 
alapján - megállapított közfinanszírozott szakellátási feladatok ellátásáról, 

c) a tulajdonában lévő, közfinanszírozott egészségügyi szakellátási feladat ellátására 
szolgáló vagyonhoz kapcsolódó - az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 
szóló törvény alapján a helyi önkormányzat rendelkezési joga alá tartozó 
szakellátási kapacitással ellátandó - közfinanszírozott egészségügyi szakellátási 
feladatok ellátásáról. 
 

A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében köteles gondoskodni 
 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
b) a fogorvosi alapellátásról, 
c) az alapellátáshoz kacsolódó ügyeleti ellátásról, 
d) a védőnői ellátásról, 
e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

 
A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében 

a) a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, 
b) biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását, 
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének 

alakulását, annak esetleges romlása esetén –lehetőségeihez mérten– saját 
hatáskörben intézkedik, vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét, 

d) együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai szintekre 
irányuló 

e) egészségfejlesztési programokban, valamint támogatja az aktívan kezdeményezi 
azokat. 

 
Az egészségügyi ellátás az átlagos kisvárositól jobbnak mondható. 
Az egészségügyi alapellátás helyben, vállalkozó formában működtetett háziorvosi praxis 
keretében biztosított. A háziorvosi szolgálatot a Kormányhivatal Egészségbiztosítási 
Pénztári Szakigazgatási Szerve finanszírozza, amely támogatás a lakosságszámtól függő 
normatív finanszírozásból és a kártyával bejelentkezett betegek utáni 
teljesítménydíjazásból tevődik össze.  
A járóbeteg-szakellátás a Szentlőrinci Eszterházy Egészségközpontban, Pécsett és 
Szigetváron biztosított a lakosság részére. Fekvőbeteg ellátás Pécsett és Szigetváron van. 
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Felnőtt háziorvosi, gyermekorvosi, valamint fogorvosi ellátás vállalkozók által biztosított 
a településen. 2009. június 25. napján, a térségi önkormányzatok azzal a céllal alapították 
meg a LŐRINC-MED Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, -amely nagy értéke a 
városnak-, hogy a térség kiemelkedően rossz egészségügyi helyzete javuljon, a magas fokú 
morbiditási ráta pedig ezáltal csökkenjen.  
Felek 2012. év novemberében egészségügyi feladatátvállalási szerződést kötöttek az 
egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó sürgősségi betegellátás, a Központi Ügyeleti 
ellátás biztosítás céljából. A járóbeteg-ellátás, így a szakorvosi rendelő működtetése 
önként vállalt önkormányzati feladat. A lakosság ellátását kissé szűkös, technikailag jó 
felszereltség mellett végzik. Ez a jó felszereltség azonban viszonylagos, az egészségügyi 
ágazatban nyugaton e gépek elismert amortizációja öt év körül van.  A Kft. 
műszerfejlesztését pályázatok útján és önkormányzati források biztosításával lehet csak 
megoldani, mivel a központi finanszírozás várhatóan nem teszi lehetővé ilyen irányú 
beruházások megvalósítását. A Kft ellátja a központi ügyeleti, a Hospice és az 
Otthonápolási tevékenységen felül a lakosság egészségi állapotának javítását, a jobb 
életminőség elősegítését célzó tevékenység elvégzésével, az egészségkárosító környezeti, 
társadalmi és egyéb hatások elleni fellépéssel, az egészség fejlesztését, betegségek 
megelőzését, egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító és 
orvosi rehabilitációs szolgáltatások, valamint, a Védőnői Szolgálat működtetésével. A Kft 
az ellátásokat szentlőrinci Eszterházy Egészségközpontban (7940 Szentlőrinc, Eszterházy 
u. 1.) biztosítja. 

 
Az egészségi állapotnak meghatározó szerepe van a szociális rászorultság szempontjából. 
Amikor az egészségügyi ellátórendszer már nem tud további ellátást nyújtani, de az 
érintett személy – az önellátási képessége részleges vagy teljes hiányában – még 
segítséget igényel, akkor kerül a szociális ellátórendszerbe. 
 
Az alapellátás körébe tartozó feladatok közül az ügyeletek vállalkozóval történő 
elláttatásához járult hozzá az önkormányzat. 

Probléma, hogy a háziorvosi ellátás területén a praxisokat működtetők kb. 30 %-a 
nyugdíjas korú. A praxisok működtetési jogának átadása egyre nehezebb. Elhatározott 
célunk, hogy az intézményi működtetésen keresztül és azon túlmenően is az egészségügyi 
alapellátás kapuőri szerepét erősítsük. Alapvető cél, hogy a háziorvosok, házi 
gyermekorvosok és fogorvosok korösszetétele javuljon a fiatalabb korosztályhoz tartozó 
szakemberek egészségügyi alapellátásban történő elhelyezkedésének ösztönzésével. 
Tekintettel a teljes praxisstruktúra hatékonysága növelésének prioritására, az 
egészségügyi alapellátás ezen tevékenységének megerősítése érdekében komplex, 
feladatellátást visszacsatoló ellenőrzési rendszert szükséges működtetni.  

Stratégiai célkitűzésünk, hogy szakrendelőnk további felújítását, műszerezésének 
javítása. 

Az egészségügyben azokra a feladatokra kell hangsúlyt fektetni, melyek kötelező 
feladatok és nem igényelnek nagy anyagi ráfordítást: jelenleg is működő ellátások, de 
kihasználtságuk nem éri el a maximálist. Elsősorban az iskola-egészségügyi ellátásban 
rejlő lehetőségeket kell kiaknázni, ahol az orvos és a védőnő is jelen van, és a tudásanyag 
is rendelkezésre áll. Ehhez természetesen az érintett két ágazat (oktatás, egészségügy) 
között az eddiginél sokkal jobb együttműködésre van szükség. 
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Az iskola-egészségügyi ellátás alapvető feladata a megelőzés, a gyermek fejlődésének 
figyelemmel kisérése. Az iskola-egészségügyi rendszerbe tartoznak az óvodák, iskolák 
tanulóinak nyújtott ellátások (pl. ortopéd és fogászati szűrés). Ezek biztosítása az 
önkormányzat számára kötelező, a nevelési-oktatási intézményekbe járók számára 
ingyenes. A feladatot az önkormányzattal területi ellátási kötelezettséggel rendelkező 
orvosok látják el az iskolaorvosi rendelőkben és a gyermekfogászati rendelőkben. 
Mozgásterük egyre csökken az adatvédelmi és egészségügyi ágazati szabályzók miatt. Az 
oktatási ágazatirányításban végbement módosítások a szűrések végrehajtása érdekében 
egyre nagyobb kooperációs kihívás elé állítják az iskolákat „csak” működtető 
önkormányzatot. 

Az egészségügy területén mozgósítható anyagi tartalék nincs. A kötelező feladatok 
működtetéséhez önkormányzati anyagi hozzájárulásra is szükség lesz, ha a praxisok 
jelenlegi működtetői nyugállományba vonulnak, vagy ha – főként a hiányszakmákban –. A 
lakosság egészségügyi alapellátását biztosítani kell.  
 
Teendőink az egészségügy területén: 
- Az Önkormányzat egészének tevékenységét át kell hatnia az egészséges életmódra 

nevelés és a megelőzés szempontjainak. 
- Tájékoztatók, fórumok szervezése, melyek célja a betegségek, kockázati tényezők 

ismertetése, megelőzés. A szakrendelő felújításának folytatása, a szükséges építészeti 
átalakítások és eszközbeszerzések végrehajtása 

- Szakmailag indokolt védőoltások ingyenes vagy kedvezményes biztosítása a 
megelőzés érdekében 

- Csatlakozás a népegészségügyi programokhoz, különös tekintettel a i lakosság 
egészségének fejlesztésére irányuló primer prevenciós programokra és egészségügyi 
szűrővizsgálatokra. 

- A betegellátás színvonalának és az ellátás feltételeinek folyamatos figyelemmel 
kísérése érdekében komplex, feladatellátást visszacsatoló ellenőrzési rendszer 
kialakítása és betegelégedettségi vizsgálatok végzése. Szűrővizsgálatok, egészségi 
állapotfelmérések és csoportos egészségnevelési tevékenységek szervezése egyrészt 
az Önkormányzat intézménye által, másrészt partnerségi együttműködés 
résztvevőjeként a Válts egészségre! programban 
Az Önkormányzat küldetése, hogy egyrészt érintett intézményei erre irányuló 
tevékenysége, másrészt pedig a város kereskedelmi vállalkozásaival, orvosaival, 
egészségügyi vállalkozásaival, élelmiszerfejlesztőkkel való partnerségi 
együttműködés keretében felhívja a figyelmet az egészséges életmódra nevelés, a 
prevenció és az egészségmegőrzés fontosságára. 
Alapelv az, hogy sokkal olcsóbb az egészség megtartása, a betegség megelőzése, mint 
a gyógykezelés – nemcsak az egyén, hanem a közösség, az ország részére is. Az előbb 
felsorolt programok működése nagymértékben az anyagiakon is múlik, feltétlenül 
szükséges a központi, az állami és az önkormányzati részvállalás. 

 
6.6. Oktatás- és ifjúságpolitika 

 
A köznevelésnek utat kell nyitnia a teljesebb élethez 

A köznevelési intézmények 2013. január 1-jén történt állami fenntartásba vételével 
„csupán” működtetőként jut szerep Önkormányzatunknak. Meghatározó azonban a 
beiskolázás előtti néhány nevelési év is, melyet fenntartóként továbbra is Szentlőrinci 
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Kistérségi Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) tagintézményeiben biztosítunk. A 
városban lakó diákok, szülők részére az önkormányzat által fenntartott és működtetett 
intézményhálózatnak olyan szolgáltatást kell nyújtania, amely a lehetőségekhez képest a 
legjobb fejlődési, továbbtanulási, munkavállalási esélyt nyújtja. Önkormányzatunk ez 
idáig is megtett mindent annak érdekében, hogy a városunkban élő, a városi köznevelési 
intézményekbe járó gyermekek, szülők legnagyobb megelégedésére működjenek az 
iskolák, valamint a pedagógus kollegáink felé is kifejezzük megbecsülésünket, munkájuk 
iránti tiszteletünket. Ez az elköteleződés nem csupán a kiemelkedő pedagógusmunka 
városi díjjal történő honorálásában érhető tetten, hanem az anyagi ráfordításokon túl 
abban is, hogy az intézményhálózat hosszú távú fenntarthatóságáról közös gondolkodást 
kérünk az érintettekkel. Mindez a jövőben is így lesz. 

Az óvoda a nevelési programjuk részeként kidolgozott egészségnevelési program 
megvalósítása során segítsék a családi nevelés megszilárdítását, pl.: az időjárásnak 
megfelelő öltözködés, helyes és rendszeres tisztálkodás, egészséges táplálkozás. Az állami 
fenntartású általános és középiskolákban, valamint azt Óvoda pedagógusai és gyermekei 
részére rendszeresen szervezünk –együttműködve a BRFK Szigetvári Rendőrkapitányság 
Szentlőrinci Örsével és a Polgárőr Egyesülettel Közbiztonsági napot – drogprevenciós, 
bűn- és balesetmegelőzési előadásokat. Előre kell lépnünk a fenntartásunkban működő 
köznevelési intézményben szokássá fejlesszék a szűkebb és a tágabb   környezet   
megismerését   és   védelmét, pl.   tisztántartás, rendezettség, élősarok gondozása, kiskert 
gondozása, az óvoda és az otthon környezetének rendje, a város természetvédelmi 
területeinek ismerete, ápolása az életkornak megfelelő programok keretében, a 
szelektív hulladékgyűjtés fontossága. Egyre több lehetőséget kell biztosítani a 
gyerekeknek arra, hogy fejlettségüknek megfelelően, tevékenység közben fejlődjön  a 
környezettudatos viselkedésük. 

6.6.1 Az Óvodán belüli és a tagóvodák közötti esélyegyenlőség biztosítása 

Mind a gyermekek, mind a szülők, mind a pedagógusok számára rendkívül fontos, hogy az 
óvodai nevelés, a szakmai munka, a beiskolázás esélyei szempontjából ne legyenek 
lényeges különbségek a tagóvodák között. 

Ha a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma szükségessé teszi, 
megszervezzük az intézményeinkben az integrációs felkészítésüket, hogy a szociális 
helyzetükből és fejlettségükből eredő hátrányokat ellensúlyozzuk, képességeiket, 
adottságaikat kibontakoztassuk. 

Annak érdekében, hogy a sajátos nevelési igényű, integráltan nevelhető (mozgásszervi, 
érzékszervi, enyhe- és középsúlyos értelmi, beszédfogyatékos, valamint az egyéb pszichés 
fejlődési zavarral küzdő) óvodáskorú gyermeket ép társaikkal együtt nevelhessük, 
folyamatosan fejlesztjük intézményeinket, bővítjük a sérülésspecifikus ellátást. 

Az iskolai oktatásban, a művelődésben, a szabadidő eltöltésében, a nyári pihenésben 
támogatást kell nyújtanunk és részt vállalnunk a költségekben. Szerepet vállaltunk és 
vállalunk a gyermekvédelemmel foglalkozó hivatásos és civil szervezetek munkájának 
koordinálásában, a tapasztalatcserében. 

Az anyagi okokból hátrányos helyzetben élő gyermekek családjait a nevelő- oktató 
munkát végző intézmények gyermekvédelmi felelősei megkeresik és személyre szabott 
segítséget nyújtanak (életviteli tanácsok, pályázat a gyermek ingyenes étkeztetéséért, 
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táboroztatásáért, ruhacsomag). 

Az esélyegyenlőség miatt is szükséges a megújuló Liszt Ferenc utcai telephely mellet az 
Arany János utcai intézményesség fejlesztése. 

6.6.2. Takarékos gazdálkodás az ingatlanvagyonnal 

Figyelemmel kell kísérni az önkormányzati költségvetés jelentős részét kitevő 
köznevelési költségvetés takarékos, gondos felhasználását. A jövőben is célunk, hogy ne 
szűnjön meg intézmény. 

A bölcsődei és óvodai férőhelyeket hatékony kihasználására egyfelől folytatni kell az 
intézmény-felújítási programot, másrészt a tradicionálisan jó együttműködést a varosban 
működő magánintézményekkel 

6.6.3. A pedagógusok életkörülményeinek javítása 

Meg kell tartanunk hivatásuknak élő, jól képzett pedagógusainkat. A fiatal pályakezdő 
pedagógusok eddigi támogatásán felül tovább akarjuk bővíteni az óvodapedagógusok 
továbbképzési lehetőségeit. 
 
A világnézeti nevelés választhatósága, közösségi szolgálat 

A szülői igényeknek megfelelően, az Alapörvényben rögzített joguk érvényesítése 
érdekében lehetőséget biztosítsunk az óvodában a vallási nevelésnek. 

A gyermekek személyiségfejlesztése szempontjából meghatározó fontossággal bír a 
beiskolázás előtti néhány nevelési év is, melyet fenntartóként továbbra is az Óvoda 
tagintézményeiben biztosítunk. 

Klasszikus értelemben véve az önkéntesség a közösségi gondoskodás, a társadalmi 
szolidaritás – s ezen belül a karitatív tevékenység – az emberiség fejlődésének alapértékei 
közé tartozik. Az önkéntességben juthat kifejezésre az állampolgári elkötelezettség és 
felelősségvállalás össztársadalmi „rehabilitációja” mindazokért, akik a segítségnyújtás 
érintettjei.  

Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott ötven óra közösségi 
szolgálat elvégzésében hatékonyabb szerepet tudunk vállalni. Jelenleg a Szentlőrinci 
Közös Önkormányzati Hivatal biztosit lehetőséget a gyakorlatra.  

A következők szerint látunk erre lehetőséget, az intézmények igényének felmérése 
mellett: 

Helyszín: Rendezvények, tevékenységek: 

Önkormányzat,  
Közös Önkormányzati 
Hivatal 

• Önkormányzati rendezvények/koszorúzások – 
műsor 

• Szépkorúak köszöntése – versmondás, felolvasás 
• Rendezvény – résztvevők informálása, futók 

biztosítása, ajándékcsomagolás, frissítő ital és 
gyümölcs osztása, 

• Kisebb „adminisztrációs” munkák,  
• takarítás 
• kisebb karbantartási munkákban való részvétel 
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Gyermekjóléti Központ és 
Családsegítő Szolgálat 

• Rendszeres ruhaosztásnál segítségnyújtás 
• Ruharaktár rendben tartása 
• A gyermekek szabadidős foglalkoztatása 

  

Szociális szolgáltatás • Az ellátottakkal való foglalkozásban (fogyatékos, 
idős, i ellátás): 

o társasjátékozás, beszélgetés 
o kirándulásokon kísérés, felügyelet 

biztosítása 
o étkeztetés/ tálalás 
o telephelyeken kerti munkálatok 
o adományosztásban segítségnyújtás 

• Családoknál/ háztartásokban (kijáró gondozó 
mellett): 

o favágás, fa behordása 
o fűnyírás, gazolás, sövényvágás 
o hólapátolás 
o bevásárlások elintézése 
o falevélseprés 
o társalgás/ beszélgetés 

 

 
 
Mivel egyre inkább hiányzik a modern termelésbe bevonható és megbízható, széles körű 
alapismeretekkel rendelkező munkavállaló, céljaink között szerepel – kooperálva és 
együttgondolkodva az állami intézményfenntartóval – az Önkormányzat által 
működtetett intézményekben a szakiskolai rendszer, a szakképzés kialakítása, 
vonzerejének növelése, a kétkezi munka becsületének helyreállítása. Fő célunk ezzel 
természetesen, hogy továbbtanulási lehetőséget biztosítsunk a varosban élő diákoknak, 
valamint a szakképzésben résztvevők számára. A duális képzés az egyik lehetőség, 
amelynek kialakításakor be kell vonni a varosban működő vállalkozásokat, cégeket a 
diákok gyakorlati képzésébe. Ahol nincs meg a megfelelő gyakorlati képzés lehetősége az 
iskolák környékén működő cégeknél, csak ott maradna meg az iskolai gyakorlati 
képzőhely. 

 
6.7. Sport 

 
Varosunk eddig is jelentős eredményeket ért el a szabadidősport fejlesztésének területén. 
A nagyobb rendezvények támogatásával elősegítette nagyszámú résztvevő mozgósítását 
a különböző sporteseményeken. A „rendezvénysportnak” tekinthető, rendszeres és 
folyamatos felkészülést nem igénylő sporteseményeket a varosban élő, sportot szerető, 

Óvoda Szabad játékidő alatt (elsősorban a délutáni órákban, 
de a nyári időszakban a délelőtti órákban is 
megoldható) versenyjátékok, sorversenyek, 
szabályjátékok szervezése, lebonyolítása a 
csoportszobában vagy jó idő esetén, az udvaron 
Kertrendezés 
Kirándulások alkalmával a gyermekek kísérete 
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kreatív és leleményes szervezők folyamatosan kínálják a lakosság számára. A Futafok 
utcai futóversenyen a résztvevők száma évről évre emelkedik. A sportesemény 
megrendezése elősegíti az egészséges életmódra nevelést, valamint a résztvevők részére 
versenyzési lehetőséget is biztosít. A Sportjuniális, a Gyerek Sportnap, a Szivárvány Kupa 
esetén a köznevelési intézmények állami fenntartásba kerülése óta a szervezésben nem 
veszünk részt, de minden segítséget megadunk a tárgyi eszközök biztosítása révén a 
verseny megtartásához. Hosszú évek óta hagyományosan támogatást nyújtunk az óvodás 
sorverseny, valamint az óvodás duatlonverseny megrendezéséhez. 
 
A következő évek sportkoncepciójában ezeknek a rendezvényeknek a szervezése és 
támogatása továbbra is fontos feladat. Segíteni kell a városban lévő sportegyesületek 
egymás közötti versenyeinek megszervezését, és más nagyobb tömegeket megmozgató 
rendezvényeket. A hangsúlyt azonban a szervezett keretek és szakmai felügyelet mellett 
végzett rendszeres sportolásra kívánjuk helyezni. 

6.7.1. Együttműködés a sportegyesületekkel 

Csak jól működő sportegyesületekkel lehet elérni, hogy a lakosság széles rétegei a 
testedzés és sport tevékeny résztvevői legyenek. Szorgalmazzuk a sportklubok, 
sportegyesületek számának növelését, működési feltételeinek javítását, helyzetük 
stabilizálását. A sportegyesületek alapítása, működési feltételeik biztosítása több 
szempontból is fontos feladat. Hiszen az egyesületek – így a sportegyesületek is – a polgári 
társadalmak jellegzetes társulási formái, olyan alapvető szocializációs alapegységek, 
amelyekben a tagok kisgyermektől a nagyszülőkig a sportolás lehetőségein túl elsajátítják, 
egymásnak átadják a legfontosabb polgári értékeket. Megtanulnak pozitív magatartási 
formákat, a közösséghez tartozást, a kötelességvállalás szabályait, az egymást váltó 
korosztályok megbecsülését, tiszteletét. Nevelő hatásuk nélkülözhetetlen és 
felbecsülhetetlen. Az egyesületek számának növelése mellett felelősségünk a meglévő 
sportegyesületek segítése, helyzetük figyelemmel kísérése, megszűnésük 
megakadályozása, egyesületi utánpótlás nevelés, tehetséggondozás feltételeinek 
megteremtése. 

Városunk nagyobb sportegyesületeit, valamint az utánpótlás-neveléssel foglalkozó 
szervezeteket feladat-ellátási megállapodás keretében a jövőben is támogatni 
kívánjuk. 
 
6.7.2. A sport szerepe a segítséggel élők számára 

A mozgás minden ember számára természetes és magától értetődő igény és cselekvés. A 
segítséggel élő emberek életében a sportnak ugyanaz a szerepe, mint egészséges társaik 
esetében: az egészség megőrzése, önmegvalósítás, sikerélmény, közösségi élet, 
nyilvánosság megszerzése, stb. Amiben a jelentősége mégis általánosan kiemelkedhet, 
hogy életük egyéb színterein helyzetük sajátos volta miatt az elszigetelődés csak 
korlátozott mértékben oldható (lakhatás, munkavégzés, stb.). 

A sport az a terület, amelyben minden résztvevő azonos módon juthat társadalmi értékek 
létrehozásában egyenlő mértékű önmegvalósításhoz, sikerhez, nyilvánossághoz. A 
sporteredmények elérése, a versenyeztetés feltételrendszerének megteremtése olyan 
interakció az épek társadalmával, amelyben a siker nyomán valóban megszűnhet a 
hátrányos megkülönböztetés, és sokkal mélyebb, valós integráció jöhet létre. 
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A segítséggel élők számára két aspektusból is rendkívül fontos a rendszeres testmozgás, a 
sport: 
- a képességek kibontakoztatása, esélykiegyenlítés. 
- hazánk csökkenő népessége mellett egyre nagyobb szükség van az aktív keresőkre s 

így a segítséggel élőkre is (az aktivitás visszaszerzésének első lépcsőfoka a sportolás 
lehet). Ezért kiemelt feladat a segítséggel élőkkel foglalkozó rehabilitációs 
szakemberek (pl. gyógytornászok, orvosok, védőnők, gyógytestnevelők) sporthoz 
kapcsolódó munkájának elismerése, támogatása. („megfertőzése” a sporttal.) 
Az önkormányzta adósága hogy a segítséggel élő sportolók számára szolgáló 
rendezvény megszervezésével integrálva a jelenlegi rendezvényi struktúrába, 
hagyomány teremtési céllal, valamint. az ifjúsági tömegsport-rendezvényeken 
versenyszámok a fogyatékos gyermekek számára való megrendezésével. 

Az önkormányzata jelenleg az alábbi sporttal kapcsolatos feladatokat végzi: 
- A sporttal foglalkozó szervezetekkel (sportegyesületek) való együttműködés és azok 

támogatása. 
- A szervezett sportolásban résztvevők számának növelése. 
- Területi versenyrendszerek kialakításának és működésének, sportrendezvények 

szervezésének segítése, a szükséges feltételek biztosításához való hozzájárulás. 
- Közreműködés az egészséges életmóddal összefüggő felvilágosító tevékenységben. 
- A sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportkoncepció 

megvalósítása. 
- Az állami sportinformációs rendszerrel, adatszolgáltatással összefüggő feladatok 

ellátása. 
- Az önkormányzati tulajdonban álló sportlétesítmények fenntartása, működtetése és 

fejlesztése. 
- A szabadidősport feltételeinek fejlesztése. 
- A gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a nők és családok sportjának, a 

hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékkal élők sportjának, illetve a 
tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának segítése. 

- Adottságainknak megfelelő részvétel a nemzetközi sportkapcsolatokban. 
- Közreműködés a nemzeti és a nemzetközi sport népszerűsítésében. 
- Kiaknázzuk közvetett módon is a forrásszerzést, miszerint magával a támogatott 

szervezettel működünk együtt, aki közvetlenül címzettje a támogatásnak (sportági 
szakszövetség, hivatásos/amatőr sportszervezet, közalapítvány, sportköztestület). 
Az együttműködés keretében pedig az önkormányzatnak, mint a fejlesztendő ingatlan 
tulajdonosának elő kell segítenie, hogy a támogatott részére – sportfejlesztési 
programjának jóváhagyásával – a támogató támogatási igazolást állítson ki, mely a 
támogatás (juttatás) összegét tartalmazza.  
 
A jövő feladatai: 

 
- A költségvetési lehetőségek függvényében folytatjuk sportlétesítményeink és 

intézményeink, valamint egyéb sport- és rekreációs célú létesítményeink szükségessé 
vált és ütemezett felújítását, számuk növelését. Keressük mind a felújításhoz, mind az 
esetleges létesítményfejlesztéshez a pályázati és más források bevonásának 
lehetőségét. Az eljárásrend kialakításának egyik fő szempontja az adminisztratív 
akadályok elhárítása. 

- A sportcélú ingatlanfejlesztésekben való közreműködés melyben az 
önkormányzatnak, mint tulajdonosnak külső forrásként rendelkezésre áll közvetlen 
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módon is a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 
(Taotv.) 22/C. § alapján a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye. 

- Sportszervezetek nyilvántartásával összefüggő feladatok ellátása. 
- Az Országos Pályaépítési Program keretében felépített, felújított műfüves pályáinkon 

a szakmai együttműködő sportszervezetekkel hosszú távú partnerséget alakítunk ki, 
egyfelől a pályák biztonságos, balesetmentes üzemeléshez szükséges állagának 
biztosítására, másrészt az azokon folyó szabadidős, sport és kulturális-turisztikai 
események megrendezésére. 

- Az Önkormányzat továbbra is biztosítja a hazai és nemzetközi szinten kiemelkedő 
teljesítményt elért városi sportolók, illetve a helyi sportért kiemelkedő munkát végző 
aktivisták, vezetők, testnevelők erkölcsi elismerését az önkormányzat által alapított 
díjak adományozásával, valamint a támogatással a fiatal sportolók felkészülését és 
versenyeztetését. 

- Minden igyekezetünkkel a nyílt pályázati rendszer fenntartása mellett vagyunk, ahol 
is támogatást nyújtunk a sportban tevékenykedő civil szervezetek részére a városi 
tömeg- és szabadidősport fejlesztésére, a lakossági testedzés támogatására, a 
sportolási lehetőségek biztosítására, a nyári táborozások megvalósításához. 

- A fedett sportlétesítmények használatát biztosítjuk a késő délutáni és esti órákban, a 
munkaszüneti és ünnepnapokon a szervezett keretek között, rendszeres sportolást 
igénylő egyének, csoportok, szakosztályok részére. 

- Új beruházásban olyan többfunkciós létesítmények építése, amelyek a helyi közösségi 
és kulturális élet központjait képezhetik. 

 
6.8. Közbiztonság, bűnmegelőzés (részletesen Szentlőrinc Város 2018-2023. évi 

KÖZBIZTONSÁGI ÉS BÜNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA tartalmazza) 
 

Szentlőrinc város közrendje, közbiztonsága stabil, szélsőségektől mentes. A lakosság 
szubjektív közbiztonságérzete közelített a kriminál statisztikai mutatók által alá 
alátámasztott objektívhez, melyet a visszajelzések alátámasztanak. Önkormányzatunk 
kiemelt feladatként kezeli a város közbiztonságát, a helyi lakosság biztonságérzetének 
minél szélesebb körű biztosítását. Az ennek javítását szolgáló intézkedések, beruházások 
évek óta folyamatosak, szoros az együttműködés a városi közbiztonság érdekében 
munkálkodó szervek, szervezetek között. Kiváló kapcsolatot építettünk ki a rendőrséggel, 
a katasztrófavédelmi szervezettel, valamint a Szentlőrinci Polgárőr Egyesület és az 
Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel.  

6.8.1 Rendőrség 

A városi rendőrség közterületen való jelenlétének támogatására, azaz a közterületi 
járőrök többletszolgálatának ellentételezésére Önkormányzatunk együttműködési 
megállapodást megkötése szükséges a Szigetvári Rendőrkapitánysággal. Ezen szerződés 
folyamatosságára kell törekedni és költségvetési évenként meghatározni az általunk 
nyújtható támogatás mértékét. Az önkormányzatnak szerepet kell vállalnia a rendőrök 
munkafeltételeinek javításában, hogy a szorosabbá vált kapcsolat egyfelől elősegítse az  
Önkormányzat, igényeinek kedvező fogadását a rendőri vezetők részéről, másrészt ezzel 
is fokozva az állampolgárok ügyeinek gyorsabb és színvonalasabb feldolgozását. 
Továbbra is célunk, hogy a bűnmegelőzés és a bűnüldözés terén regionális 
együttműködés jöjjön létre. A bűnmegelőzést és –felderítést segítheti a közterületi 
kamerarendszer kiépítése, együttműködve a városi rendőrséggel. 
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6.8.2. Polgárőrök 

Támogatjuk a polgárőrség fejlesztését és a városi rendezvények biztosításában vállalt 
feladataikat. Vállalkozásokkal is együttműködünk a közterületek biztonsága és a 
hajléktalanok megfelelő ellátása érdekében. 

6.8.3. Katasztrófavédelem 

A helyi védelmi szervezetrendszernek a katasztrófavédelem hivatásos 
szervezetrendszerével és az egyéb védelmi szervezetekkel is tisztázott, egyértelmű 
felelősségi körök és anyagi helytállási kötelezettségi szabályok mentén összehangoltan 
kell együttműködni. 

Önkormányzatunk prioritásként kell ,hogy kezelje a tűz és a katasztrófák elleni védekezés 
feladatkörét, ennek mentén keresni szükséges azokat a támogatási formákat, amelyek 
kifejezetten a városi biztonságot segíthetik, így fokozva a tűzoltási és egyéb 
veszélyhelyzetek elleni védekezésben a reagáló-képességet. 

6.8.4. Önszerveződő lakosság 

Felismerve, hogy kis- avagy mikroközösségben könnyebb feloldani az anonimitást, és az 
egymást ismerő szomszédsági környezetben jobb lehetőségek adódnak a kölcsönös 
segítségnyújtásra is, támogatunk minden, a lakóközösségekben előforduló 
bűncselekmények megakadályozása, hálózatépítéssel történő csökkentése céljából 
szervezett bűnmegelőzési programot. 

6.8.5. Bűnmegelőzési fórumok, kampányok 

Kijelenthető, hogy a hatékony bűnmegelőzés alapvetően társadalmi feladat, de ez nem azt 
jelenti, hogy a rendőrség nélkül működőképes lehet. Ennek oka – többek között –, hogy a 
rendőrségnek van igazi rálátása a település közbiztonsági helyzetére, bűnügyi 
fertőzöttségére, a jellemző bűncselekménytípusokra, módszerekre, elkövetői körökre, 
továbbá ugyanilyen rálátása van a közlekedés helyzetére is, így a lakosság 
bűncselekmények megelőzésébe történő bevonásában a rendőrségnek katalizátorként 
kell működnie. A prevenciós információk minél szélesebb célcsoporti köréhez történő 
eljuttatásában Önkormányzatunk leginkább abban tud segítséget nyújtani, hogy 
helyszínt, média-megjelenést biztosít, és szervezési támogatást nyújt a rendőrségnek. 
 
6.9. Kapcsolatrendszer 

 
Városmarketing 
 
A következő időszakban mindenképpen szükséges, hogy a város kidolgozott 
városmarketing-anyagokkal rendelkezzen. A városi vállalkozókkal, mind a külső 
partnerekkel szorosabbá kell tenni az együttműködést.  
 
Kommunikáció 
 
Az Önkormányzat célja, hogy a kommunikáció terén, alkalmazkodva a társadalmi 
igényekhez és technikai lehetőségekhez, elérje a közösségi portálok jobb kihasználását, 
az interaktivitás növelését, valamint a városi televízió fenntartását fejlesztésé és a helyi 
újság kiadását. 
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A helyi vállalkozásokkal történő kapcsolattartásban az városos által kínált lehetőségek 
megismertetése területén az eddiginél nagyobb önkormányzati szerepvállalás a cél. 

A fent említetteken felül az Önkormányzat fontosnak tartja a város és a városban található 
látnivalók ismertségének növelése érdekében tett lépéseket (pl.: városi információs 
táblák és az úgynevezett barna idegenforgalmi táblák kijelölése, megvalósítása). 

A nemzetiségi önkormányzatoknál továbbra is cél identitásuk megőrzésének a 
támogatása, a helyi kulturális életbe történő bekapcsolódásuk támogatása, valamint az 
esélyegyenlőség biztosítása. 
 
6.9.1 Testvérvárosi kapcsolatok 
 
Cél az európai együttműködésben való aktív részvétel, az EU-s pályázatok kihasználása. A 
kulturális együttműködés és az önkormányzatok közötti együttműködés terén az 
eredmények megtartása mellett új protokollt kell kidolgoznunk, a gazdaság fejlesztési 
lehetőségekre koncentrálva. Az eddigiekhez képest új elem lehet a hivatalok közötti 
együttműködés javítása, egyes célterületeken (városrendezés, költségvetés, PR) a legjobb 
gyakorlatok feltárása és átvétele. Az Önkormányzat a jövőben a lakossági horizontális 
kapcsolatok erősítését is előtérbe helyezi. 
 
6.9.2 Egyházak 
 
Ahogy az előző ciklusban, úgy jelen Gazdasági Programban továbbra is cél az egyházakkal 
történő folyamatos kapcsolattartás, elősegítve ezzel a közös gondolkodást, a közös 
fejlesztéseket. Az Önkormányzat által szervezett rendezvényeken amennyiben igénylik 
elősegítjük aktív szerepvállalásukat, illetve erősítjük a város kulturális életébe való 
bekapcsolódásukat. 
Az önkormányzati fejlesztésekben és a város fejlődésére irányuló kezdeményezésekben 
való aktív szerepvállalásuk erősítése újabb lehetőséget nyújt a hívek számára a 
közéletben való részvételre. 
 
6.9.3. Civil szervezetek 
 
Fenntartjuk a szoros együttműködést és a feladatvállalási szerződések rendszerét a civil 
szervezetekkel. Feladatként fogalmazódhat meg a Civil Konzultációs Tanács létrehozása, 
amely koordinálhatná kapcsolatrendszert. A tájékoztatás és a véleménykérés új módjaival 
kíséreljük meg az információáramlás javítását és a lakosság újabb csoportjainak a 
bevonását a közéletbe. 

 
6.10. Rendezvények 

 
A korábbi években a városban számos nagy jelentőségű kulturális program került 
megrendezésre. A város hosszú távú célja a Szentlőrinc életében kiemelt jelentőséggel 
bíró rendezvények népszerűsítése, fejlesztése. Ilyen rendezvény például a Szentlőrinci 
Borbarátok Fesztivál, a Gazdanapok, a Lobbyparti stb. 

A hagyományossá váló programok mellett az Önkormányzat fontosnak tartja a helyi 
kötődésű rendezvények felkarolását is, ezért a jövőben ennek lehetőségét felkell tárnunk. 
Mindezek fényében a jövőben tervezzük megfelelő keretek közt, méltó módon létrehozni 
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és megünnepelni a város napját, a helyi civil és gazdasági élet szereplőinek bevonásával. 
 

6.11. Közművelődés 

 
Az Önkormányzat rövid távú célja az új Művelődési Központ szerves integrálása a saját 
környezetébe, meg kell találnia a helyét mind a szűkebb, mind a tágabb (akár regionális), 
környezetében. A fő cél, a színvonal és a kihasználtság emelése. 

 
6.12. Infokommunikációs fejlesztések 

 
6.12.1. Okos város (Smart City) 
 
A XXI. század okozta kihívások egyre jobban megerősítik azt a tényt, miszerint az élhető 
városok irányításában és fejlődésében az intelligens rendszerek alapvető szerepet 
játszanak. Az Okos Város nem egy projekt, hanem filozófia, mely azt a szellemiséget ötvözi, 
hogy minden fejlesztésben keresni kell az okos megoldásokat, elsősorban az 
infokommunikációs alkalmazásokat, amitől hatékonyabb és még jobban működő lesz. 
Ezek az intelligens rendszerek olyan önálló elemek, amelyeket össze kell fogni, hogy ne 
külön, szigetszerűen fejlődjenek, ehhez pedig szükséges egy erő, mely az összerendezést 
felülről támogatja. Az Önkormányzata elkötelezett a hosszútávon fenntartható és 
intelligens város ideája mellett. Ebből kifolyólag fontosnak tartja, hogy célként nem egy-
egy részterületben gondolkodik, hanem ökoszisztémában. Egyszerre kívánja fejleszteni 
az infokommunikációs infrastruktúrát, az ennek használatához szükséges 
kompetenciákat és az elérhető szolgáltatásokat. Mindezt a helyi lakosok, vállalkozók és az 
infokommunikációs szektor szereplői bevonásával  kell  megvalósítani,  figyelembe  véve,  
hogy  az  új  EU  támogatási ciklusban a magyar városok jelentős pályázati forrásokhoz 
juthatnak, ha rendelkeznek „Smart City” vízióval és városfejlesztési stratégiával. 
 
6.12.2. Városi mobilalkalmazások 
 
Az elmúlt évek tendenciáit figyelembe véve nem szabad figyelmen kívül hagyni a 
mobileszközöket érintő területek fejlődését. A rohamosan terjedő okostelefonok korában 
a felhasználók elvárják, hogy a weboldalak mobileszközökről is élvezhetőek legyenek, 
vagy egy mobilalkalmazás keretében elérhetővé váljanak bizonyos funkciók. A hazai és 
nemzetközi trendek azt mutatják, hogy az emberek 80%-a a mobilalkalmazásokat 
részesíti előnyben az asztali számítógéppel szemben. 

Napjainkban az okostelefon immár nem önmagában értékelendő, hanem a teljes webbel, 
a felhőalapú szolgáltatásokkal és a különböző kiegészítő eszközökkel együtt. Az 
Önkormányzat törekszik arra, hogy a szűk értelemben vett okostelefonos programokban 
történő gondolkodás helyett, inkább azt vizsgálja, hogy mi a lakosság (célcsoport) 
problémája, és azokat milyen eszközökkel és milyen élethelyzetekben tudja kiszolgálni. 
Ezt figyelembe véve két fontos fejlesztési területet állapítunk meg a Gazdasági 
Programban. 

Az első cél az Önkormányzat honlapjának változatlan tartalom melletti „mobilbarát”, 
optimalizált megjelenésének elérése. Amennyiben az ügyfél mobiltelefonján tekinti meg 
a budafokteteny.hu weboldalt, úgy az az eszközére optimalizált módon jelenjen meg, 
elősegítve ezzel a gyors és egyszerű információszerzést. Ez a témakör kapcsolódik a 
következő, az Önkormányzat internetes megjelenéséről szóló ponthoz, hiszen a városi 
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honlap újjátervezése során kiemelt figyelmet kell szentelni a mobileszközökre történő 
optimalizálásra. 

Második kiemelt célterület a városi mobilalkalmazások fejlesztése. Az alkalmazások célja, 
hogy kiszolgálja a városi lakosok azon igényét, hogy segítségével bárhol és bármikor 
információhoz jussanak, valamint jobban részt vegyenek a város életében. 

Tekintettel az okostelefonok használhatósági korlátaira, Szentlőrinc Önkormányzata 
informatív, közösségteremtő mobilalkalmazások fejlesztését tűzi ki célul, melyek szem 
előtt tartják a használhatóságot, az interaktivitást, az operációs rendszer sajátosságait, 
kihasználják a készülékek nyújtotta lehetőségeket. Az alkalmazások illeszkedjenek a 
modern társadalom igényeihez, a nemzetközi és hazai trendekhez, valamint fontos 
előfutárai lehetnek egy későbbi mobil-közigazgatási fejlesztésnek. 

 

7. A  GAZDASÁGI PROGRAM   KIALAKÍTÁSÁNÁL   FIGYELEMBE   VETT 
KONCEPCIÓK, PROGRAMOK 

 
Stratégia Érintett területek 

 

Településfejlesztési koncepció és 
Integrált városfejlesztési stratégia 

Településfejlesztés 
Városrendezés, városüzemeltetés 
Kapcsolatrendszer 

Településfejlesztési koncepció és 
Integrált városfejlesztési stratégia 
megalapozó tanulmány 

Vagyongazdálkodás 
Településfejlesztés 
Városrendezés, városüzemeltetés 
Kapcsolatrendszer  
Közlekedés 
Közösségi közlekedés 
Környezetvédelem, fenntarthatóság 
 Sportkoncepció Sport 

 
 Szolgáltatástervezési koncepció 

Szociálpolitika 
Oktatás- és ifjúságpolitika 
Egészségügy 

 Ifjúsági cselekvési terv Oktatás- és ifjúságpolitika 
Szociálpolitika 

Közbiztonsági koncepció 3.9. Közbiztonság, bűnmegelőzés 
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Szentlőrinc Város Önkormányzat 2019-
2025. évi közterületi és 
ingatlanfejlesztési koncepciója 

Vagyongazdálkodás 
Településfejlesztés 
Városrendezés, városüzemeltetés 
Kapcsolatrendszer  
Közlekedés 
Közösségi közlekedés 
Környezetvédelem, fenntarthatóság  
 

 

Helyi Esélyegyenlőségi Program 
Szociálpolitika 
Oktatás- és ifjúságpolitika 
Egészségügy 

 

8. ÖSSZEGZÉS 
 
Szentlőrinc Város Önkormányzata az elmúlt ciklus kiegyensúlyozott gazdálkodásának 
köszönhetően stabil pénzügyi és gazdasági alapot teremtett jelen Gazdasági Program 
megvalósításához. A gazdasági és pénzügyi stabilitáshoz hasonlóan jelentős előrelépés 
történt a város infrastruktúrájának, kiépítésében, fejlesztésében és bővítésében. 
Komoly sikernek nevezhetőek az Önkormányzat intézményeinek elmúlt években 
elvégzett felújításai, valamint fejlesztései. Ennek eredményeként a 2019-2024-ig 
terjedő időszakra vonatkozó legfontosabb fejlesztési terveinket és a rendelkezésünkre 
álló forrásainkat elsősorban a Gazdasági Programban részletezett területekre kívánjuk 
irányítani. 

A programból jól láthatóan kitűnik, hogy az Önkormányzat vezetése a működésre és a 
fejlesztésre fordítható források arányának kiegyensúlyozott alakítására törekszik. 
Mindeközben természetesen a fejlesztési lehetőségeket fokozott figyelemmel kíséri, 
továbbá előnyben részesíti azokat a programokat, amelyek a város fenntartható 
fejlődését segítik elő. 

Jelen gazdasági program képezi az elkövetkező évek költségvetéseinek alapját, és 
tartalmazza azon konkrét elképzeléseket és célokat, amit az önkormányzat véghez 
kíván vinni az elkövetkező években. A Gazdasági Program elsődlegesnek tekinti a 
kötelező önkormányzati feladatok teljesítését, ezért prioritást biztosít a törvény által 
előírt kötelezettségek teljesítését szolgáló programoknak. 

Az új Gazdasági Programba beépítettük az önkormányzat meglévő koncepcióinak, 
programjainak meghatározó elemeit, meghatároztuk az Önkormányzat közép és 
hosszú távú céljait, kijelöltük az elvégzendő feladatokat. Az elkövetkezendő években a 
Gazdasági Programban meghatározott célokat figyelembe kell venni minden a 
gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére irányuló döntésnél. 

 
Szentlőrinc, 2020. március 26. 
 
 
 

Koltai Péter Dr. Tóth Sándor 
Polgármester Jegyző 
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Melléklet 

A programban megfogalmazott fejlesztési területekre vonatkozó SWOT analízisek 
Adópolitika 

Erősségek Gyengeségek 

Környezeti szempontok Környezeti szempontok 
- az adópolitikánk, igazodik a mindenkori 

jogszabályi környezethez, 
- figyelemmel van a helyi sajátosságokra. 
- összhangban áll az önkormányzat egyéb 

stratégia céljaival, elősegíti azok 
megvalósítását, 

- a helyi adópolitika végrehajtása magas 
szakmai színvonalon, az informatikai 
lehetőségek maximális kihasználásával 
történik. 

- a nagyvárosi agglomerációs fekvésből 
adódó előnyök, 

  

- a helyi jogalkotás törvényi korlátai, 
- a nagyvárosi agglomerációs fekvésből adódó 

adózási hátrányok, 
- az adópolitika végrehajtása során magas a 

törvények által előírt adminisztrációs teher, 
- Relatív alacsony adóerő képesség 
 

Társadalmi szempontok Társadalmi szempontok 
- az adópolitika évenkénti felülvizsgálata 

biztosítja a helyi szabályozás aktuális 
lakossági igényekhez, jogszabályi és 
gazdasági környezethez való igazítását, 

- a differenciált adómértékekkel a lakosság 
részére biztosítja a teherviselő 
képességükhöz igazodó helyi adózás 
lehetőségét, 

- a jogszabályok által engedett körben célul 
tűzi, támogatja a városi adózók 
tájékoztatását szolgáló megoldások 
alkalmazását. 

 

- a helyi adókkal érintett lakosságnak csak egy 
része rendelkezik internet- hozzáféréssel, így 
az elektronikus úton megjelentetett 
tájékoztatók nem érnek el minden 
érintetthez. 

Gazdasági szempontok Gazdasági szempontok 
- átgondolt, kidolgozott helyi 

szabályrendszeren keresztül érvényesül az 
adópolitikai, 

- elsősorban az adóbevételek szinten tartását 
tűzi célul 
 

- a helyi lakosság fizetőképessége mérsékelt, 
- a vállalkozások esetében tömegesen 

jelentkeznek csődeljárások, pusztuló 
ingatlanvagyon. 

- lassan beinduló gazdasági növekedés az 
adózói körben. 

Lehetőségek Veszélyek 

mailto:titkarsag@szentlorinc.hu
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Társadalmi szempontok Társadalmi szempontok 
- az adóterhek növelésének elkerülésével 

elősegíteni az adózók 
fizetőképességének helyreállítását. 

- gazdasági potenciál támogatása. 

- egyes vállalkozások diszkriminatív 
módon történő támogatása. 

Gazdasági szempontok Gazdasági szempontok 
- a gazdálkodáshoz szükséges 

többletbevételek előteremtése 
elsősorban az adóhatósági 
feltárásokból, a kintlévőségek 
behajtásából. 

- a feladatfinanszírozás váratlan változása, 
a központi források csökkenése, saját 
bevételekből finanszírozandó területek 
bővülése, 

- gazdálkodási lehetőségeinket meghaladó 
adókiesést eredményező helyi támogatás 
biztosítása 
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Vagyongazdálkodás 

Erősségek Gyengeségek 

Környezeti szempontok Környezeti szempontok 
- a város különböző pontjain, kedvező helyen 

fekvő ingatlanok 
- szabadidős művelés céljára bérbe adható telkek 
- külső városként kertvárosias jellegű területen 

lévő lakások és helyiségek 
- 1/1 tulajdonú üzletház vegyes funkcióval a 

belvárosban 
- termelői piac Budafok belvárosában 

- lakások és helyiségek kiürítésének 
időigénye a peres eljárás és a végrehajtás 
lefolytatása miatt 

- a lakástörvény felülvizsgálatának 
elmaradása, túlságosan a bérlőt védő 
szabályok 

Társadalmi szempontok Társadalmi szempontok 
- a növekvő lakosságszám miatt nagyobb 

kereslet a szolgáltatások iránt, üres helyiségek 
utáni kereslet ennek megfelelően növekedhet; 

- állandó kereslet önkormányzati, költségalapon 
bérbe adható bérlakásokra 

- a bérlők (elsősorban lakásbérlők) egy 
részének negatív bérfizetési képessége, 
közüzemi díj hátralékok 
felhalmozódásának veszélye 

Gazdasági szempontok Gazdasági szempontok 
- felújítások ösztönzése bérbeszámítással 
- törekvés arra, hogy csak azok a lakások vagy 

helyiségek maradjanak üresen, melyek műszaki 
állapot miatt nem adhatók ki, ezek is felújításra 
vagy értékesítésre kerülnek 

- az Önkormányzatot jogosan megillető 
bevételek beszedése, hátralékok kialakulásának 
kezdetben történő megakadályozása 

- a társasházakban lévő gyakori 
kisebbségi tulajdon miatt 
költséghatékony üzemeltetés kevéssé 
lehetséges 

- a lakás- és helyiségállomány felújítása 
jelentős anyagi erőforrásokat igényel 

- a bérleti díjhátralék felhalmozódásának 
megakadályozása érdekében a piachoz 

     
Lehetőségek Veszélyek 

Környezeti szempontok Környezeti szempontok 
- rugalmasabb bérleti díj megállapításra 

vonatkozó szabályok megalkotása (felsőbb 
szintű jogszabályoktól is függ) 

- a társasházak kintlévőségeinek 
növekedése 

Társadalmi szempontok Társadalmi szempontok 
- fiatalok, pályakezdők, fiatal házasok bérlakáshoz 

juttatása 
- lakáscserék elősegítése a bérlők kérelmeinek és 

az üres lakásállomány figyelembevételével 

- a bérlők jövedelmi helyzetének 
alakulása, munkanélküliség vagy 
üzlethelyiség bérlőjének forgalma, 
helyiség 
visszaadása 

- a piaci alapú bérleti díjjal történő 
bérbeadás háttérbe szorulása a magas 

        Gazdasági szempontok Gazdasági szempontok 
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- a helyi vállalkozók vállalkozási kedvének 
ösztönzése kedvezményes bérleti díjjal 

- 1/1-es vagy többségi önkormányzati tulajdon 
megléte a lehető legtöbb ingatlanban, társasházban 

- bérleti díjakból, értékesítésből befolyó 
bevételek tervezhetősége, hátralék 
esetén a bevétel elmaradása, csökkenése 
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Településfejlesztés 

Erősségek Gyengeségek 

Környezeti szempontok Környezeti szempontok 
- Közlekedési folyosó 
- Oktatási intézmények 
- Védett természeti kincsek 
- Kertvárosi jelleg 
- Jelentős beépítetlen zöldterület 

 

- Környezeti veszélyek 
- Nagy átmenő forgalom, zaj 
- Széttartó városkép 
- Barnamezős területek 
- Épített történelmi örökség 
 

Társadalmi szempontok Társadalmi szempontok 

- Növekvő foglalkoztatottság,  
- Sok aktív korú 
- Közepes jövedelmi, vagyoni helyzet 
- Jó közbiztonság 

 

- A városi átlagnál alacsonyabb iskolázottság 
- Negatív reprodukciós index 
- Stagnáló népesség 
- Romló korösszetétel 
 

Gazdasági szempontok Gazdasági szempontok 
- Ingatlanpiac növekedése 
- Versenyképes gazdaságstruktúra 
- Kiváló munkaerő 
- Vállalkozások expanziója 
- Szolgáltatások nagy aránya 
- Jó infrastruktúra 
- Jogi személyiségű vállalkozások 
- Megvalósult gazdasági projektek 

- Gyenge turizmus 
- Alacsony költségvetési bevételek 
- Kevés fejlesztésre jutó pénz 
- Kihasználatlan és kiaknázatlan gazdasági 

területek  
- Alacsony iparűzési adóbevétel 

 

Lehetőségek Veszélyek 

Környezeti szempontok Környezeti szempontok 
- Szuburbanizáció 
- Átmenő forgalom kiaknázása 
- Családok megszólítása 
- Oktatásfejlesztés 

- Átjáróházzá válás 
- Épületek állapotromlása 
- Kulturális leszakadás 
- Szlömösödés 

 Társadalmi szempontok Társadalmi szempontok 
- A humán erőforrás tőkevonzó képessége 
- Szabadidős lehetőségek 
- A civil szervezetek bevonása 
- Kulturális fejlesztés 
- A zöldfelületek parkosítása 
- Beruházás humánerőbe 
- Szuburbia propagálása 

- A migrációs mérleg  
- A civil élet gyengülése 
- A közszolgáltatások gyengülése 
- A helyi polgárság gyengülése 
- Elöregedés 

Gazdasági szempontok Gazdasági szempontok 
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- Barnamezős területek revitalizálása 
- Új ipari területek létrehozása 
- A kisvállalkozások erősítése 
- Városmarketing folytatása 
- Geotermikus energia kihasználása 

 

- A zöldfelületek csökkenése 
- A környezetszennyezés növekedése 
- A városszerkezet átalakulása 
- A gazdasági egyensúly felbomlása 
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Humánszolgáltatások 

Erősségek Gyengeségek 

Környezeti szempontok Környezeti szempontok 
- A Eszterházy Egyészségközpont megléte 
- Az egészségügyi alapellátásban és a 

járóbeteg-szakellátásban a 
munkafolyamatok alapvető eszközigénye 
biztosított 

- Az egészségügyi alapellátásban és a 
járóbeteg-szakellátásban infrastruktúra 
és az eszközpark néhol elavult, 
korszerűtlen. 

Társadalmi szempontok Társadalmi szempontok 
- a szociális szolgáltatások széleskörű 

biztosítása, sokszínűsége 
- a működtetett szociális ellátórendszer 

innovációs képessége 
- városi egyesületek és civil szervezetek 

változatos lehetőséget biztosítanak a 
sportoláshoz 

- a nem kielégítő bérezés miatt jelentkező 
fluktuáció, illetve szakemberhiány a 
gyermekjóléti alap- és átmeneti 
ellátásban, valamint egyes szociális 
alapszolgáltatásokban 

- az egyesületek és a civil szervezetek 
kevés bevételi forrással rendelkeznek, 

- az egyesületek és a civil szervezetek 
kevés információval rendelkeznek a 
olyan marketinglehetőségekről, amellyel 
több embert lehetne bevonzani a sport 
világába, ami hosszútávon az 
egészségmegőrző szerepe miatt kiemelt 
jelentőséggel bír 

Gazdasági szempontok Gazdasági szempontok 
- az állami, valamint az önkormányzati 

fenntartásban lévő köznevelési 
intézményekben pedagógus jogviszonnyal 
rendelkezők többsége magasan kvalifikált,  

- az egészségügyi alapellátásban és a 
járóbeteg szakellátásban dolgozó képzett 
humán erőforrás, és a még meglévő 
dolgozók elkötelezettsége 

- a járóbeteg szakellátásban a 
szakrendelések szakterületeinek száma és 
összetétele, valamint a kiépült részterületi 
specialitások 

- kialakult, megbízható szerződéses civil 
kapcsolatok a feladatellátás területén 

- jól képzett szakemberek a szociális 
ellátásban 

- pályaépítési programoknak köszönhetően 
nőtt a sportolási lehetőségek száma 

- a szolgáltatásokat igénybe vevők, illetve 
munkanélküliek száma magas,  

- a köznevelési innovációk lassúsága 
eredményezheti több gyermek városon 
kívüli óvodáztatását 

- Az orvosok korösszetétele, a korfa 
eltolódása az idősebb korosztály 
irányába 

- Az orvosok utánpótlásának hiánya 
- az egészségügyi ágazat OEP 

finanszírozásának korlátai 
- az egyesületi tagdíjak mértéke 

elriaszthatja a sportolás 
finanszírozásától a szülőket, 
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Lehetőségek Veszélyek 

Környezeti szempontok Környezeti szempontok 
- az egészségügyi alapellátásban és a 

járóbeteg-szakellátásban infrastruktúra és 
az eszközpark fejlesztése, modernizálása 

 

Társadalmi szempontok Társadalmi szempontok 
- a szociális ellátás hatékonyságának 

növelése a pénzbeli ellátások és az 
intézményi szolgáltatások felülvizsgálatán 
keresztül az egyes veszélyeztetett 
csoportok helyzetének javítása érdekében 

- Erősödő szociális problémák (lakhatási, 
létfenntartási) 

Gazdasági szempontok Gazdasági szempontok 
- mivel a városban több jól működő 

vállalkozás található, érdemes lenne a 
szakképzéssel összefüggő gyakorlatokat 
helyi szinten megszervezni, ezzel is 
öregbítve városunk hírnevét. 

- új szakrendelések, egynapos sebészet 
befogadása a járóbeteg szakellátásba 

- az önkormányzat, az egészségügyi 
alapellátás és a járóbeteg-szakellátás 
kapcsolati hálójának erősítése, az 
információáramlás erősítése, a strukturális 
tartalékok felszabadítása 

- a járóbeteg-szakellátásban pontos igény,- 
szükséglet meghatározásra épülő ellátott 
irányítás és ellátásszervezés 

- a város peremén élők, valamint a 
beköltözők esetében felerősödnek a 
társadalmi nehézségek, gyakoribb a 
hátrányos helyzetű gyermek, a sajátos 
nevelési igényű gyermek, integrálásuk és 
esélyegyenlőségük biztosítása, 
megvalósítása komoly személyi és tárgyi 
feltételeket igényel. 

- versenyhelyzet az egészségügyben 
ellátottakért és a finanszírozási 
forrásokért mind az alapellátási, mind 
pedig a járóbeteg szakellátási területen 

- az egészségügyi alapellátásban és a 
járóbeteg-szakellátásban dolgozó 
humán erőforrás szakmai 
elhivatottságának csökkenése (kiégés) 

- az egészségügyi ellátók számának 
csökkenése, orvosok és szakdolgozók 
elvándorlása 

- a társadalom elöregedése miatt az 
ellátottak számának növekedése mind 
egészségügyi, mind szociális területen 

- kedvezőtlen népesedési folyamatok, a 
család szerkezetének meggyengülése 
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Kapcsolatrendszer 

Erősségek Gyengeségek 

Környezeti szempontok Környezeti szempontok 
- az épített és a természeti környezet 

védelmének előtérbe helyezése 
- nincs a sajtó és a városon kívüli 

közvélemény érdeklődésének 
homlokterében, nehéz betörni a hírpiacra 

- vállalkozók (pl. borászok, turisztikai 
desztinációk) szervezett 
együttműködésének hiánya 

Társadalmi szempontok Társadalmi szempontok 
- Az egész várost átfogó lokálpatriotizmus 

erősítése 
- kapcsolattartás a civil szervezetekkel 
- Hagyománnyal rendelkező 

programszervezés (pl. Borbarátok, Zenél a 
Városháza stb.) 

   

- A fiatalokat nehezen érjük el 
- Generációk közötti párbeszéd hiánya 

Gazdasági szempontok Gazdasági szempontok 
- stabil költségvetés, tervezhetőség - a kormányzati döntések 

következményeivel szembeni 
kiszolgáltatottság 

Kulturális szempontok Kulturális szempontok 

- fejlődő infrastrukturális háttér 
(intézmények) 

- a művészetet pártoló mecénások 
számának folyamatos csökkenése 

- kulturális élet területeinek hiányai (pl. 
városi múzeum 

Idegenforgalmi, turisztikai szempontok Idegenforgalmi, turisztikai szempontok 
- jó megközelíthetőség 
- testvérvárosi kapcsolatok  
-  

- megfelelő minőségű és mennyiségű 
szálláshely hiánya 

- vendéglátó egységek minimális 
szortimentje 

- idegenforgalmi, turisztikai egységek 
hiánya 

Társadalmi, civil szempontok Társadalmi, civil szempontok 
- aktív civil szervezetek,  
-  

- a civil szervezetek idősödő tagsága 
gyenge városrész-identitás, 
lokálpatriotizmus 

Kommunikációs szempontok Kommunikációs szempontok 
- a városi média  
informatikai háttér 
 
 
 

- a városi média infrastruktúrája 
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Lehetőségek Veszélyek 

Környezeti szempontok Környezeti szempontok 
- új kommunikációs csatornák jobb 
kihasználása (Facebook, Twitter), 
okostelefonos appok) 

Pécs és Kaposvár közelsége, kedvező 
közlekedési adottságok 

 

- a megyeközpont közelsége 
 

Társadalmi szempontok Társadalmi szempontok 
- közösségépítés 
- beleszólási lehetőségek javítása 
- gyors, olcsó közvélemény-kutatások 
- célcsoportokra szabott kommunikáció 
- nagyobb ívű, egymásra épülő projektek 

felkarolása, ösztönzése 

- jól szervezett, hangos csoportok 
hangolják a városi közvéleményt 

- a hírforrások fragmentálódása, egyre 
nehezebb elérni a célcsoportokat 

- „túlkommunikálás”, sok részeredmény 
kommunikálása elveheti a végeredmény 
súlyát (Kevesebb-több) 

- személyközpontú kommunikáció 
túlsúlyba kerülése (az eredményre kell 
összpontosítani, nem a személyekre) 

Gazdasági szempontok Gazdasági szempontok 
- Tudatosabb városmarketing - 

Kulturális szempontok Kulturális szempontok 
- pályázati lehetőségek igénybevétele 
- városi rendezvényeken, kiállítóhelyeken 

megjelenési, bemutatkozási lehetőség 
biztosítása 

- kulturális értékek amortizációja 
- művészek anyagi nehézségei 
- művészet, kultúra iránti érdeklődés 

visszaesése 
- alacsony fizetőképesség 

Idegenforgalmi, turisztikai szempontok Idegenforgalmi, turisztikai szempontok 
- az idegenforgalmi, turisztikai beruházások 

támogatása, elősegítése 
- Városközpont fejlesztése 
- pályázati lehetőségek igénybevétele 
- idegenforgalmi információs és irányító 

táblák 

- közlekedési fejlesztések elmaradása 
- idegenforgalmi, turisztikai jelentőséggel 

bíró épületek, területek nem megfelelő 
fejlesztése, amortizációja 

Társadalmi, civil szempontok Társadalmi, civil szempontok 
- a helyi közösségi, civil életbe jobban be kell 

vonni a fiatalokat 
- az önkéntes munka visszaesése 
- nagyobb adminisztrációs kötelezettség a 

civil szférában 

Kommunikációs szempontok Kommunikációs szempontok 
- a lakosság tájékoztatása a tervezett és már 

megvalósult fejlesztésekről, beruházásokról 
- a városi média szorosabb együttműködése 

- technikai, technológiai fejlesztések 
elmaradása 

 



 

 

65 

Infokommunikáció 

Erősségek Gyengeségek 

Digitális infrastruktúra, digitális 
k t iák 

Digitális infrastruktúra, digitális 
k t iák - közel 100%-os az alapszintű szélessávú 

lefedettség 
- az internet-szolgáltatás minőségi 

paraméterei (sebesség, elégedettség) uniós 
szinten átlag felettinek számítanak 

- uniós átlag közeli internet-használati arány 
- az önkormányzati eszközpark elmúlt 

évekbeli fokozatos fejlesztése 
eredményeképpen az eszközpark nagy 
része nem elavult 

- alacsony LTE lefedettség 
- uniós átlag alatti digitális írástudás 
- erős negatív attitűd az IKT-használattal 

kapcsolatban 
- idősebb korosztály (50 év felettiek) több 

mint fele digitális írástudatlan 
- a 8 általánossal rendelkezők körében 

alacsony az internet-használat 
- az állampolgárok nincsenek tisztában az 

IKT-használat előnyeivel 
Digitális állam, digitális gazdaság Digitális állam, digitális gazdaság 

- az IKT-fejlesztések iránti elkötelezettség 
- az állami intézményi körben teljes internet- 

ellátottság 
- 

- még nem valósult meg teljes körűen az IT- 
infrastruktúra és működés 
konszolidációja 

- az interoperabilitás alacsony szintje, sok a 
szigetszerű fejlesztés 

- az uniós átlag alatti az e-közigazgatási 
szolgáltatások lakossági kihasználtsága 

    E-befogadás E-befogadás 
- intelligens város, intelligens otthon 

kezdeményezések térnyerése 
- korábbi sikeres digitális esélyegyenlőségi 

programok 

- a fogyatékkal élők élőknek nincs 
személyre szabott támogatási program, 
amely az eszközvásárlást, internet 
előfizetést támogatja, ezért esetükben 
nem tud teljesülni az egyenlő esélyű 
hozzáférés biztosítása az e-
közszolgáltatásokhoz 

- az IKT fejlesztésekkel kapcsolatos 
 Biztonság Biztonság 

- a kiberbűnözés elleni állami fellépés 
- a hatósági és civil kezdeményezések 

elterjedése (NMHH hotline, gyerekbarát 
internet program stb.) 

- törvény szabályozza az állami és 
önkormányzati szervek elektronikus 
információbiztonságát 

- nem nagy arányban használatos az SLA- 
alapú működés a közigazgatásban 

- a felhasználók nincsenek tisztában a 
tényleges kockázatokkal és azok kezelési 
lehetőségeivel 

Lehetőségek Veszélyek 

Digitális infrastruktúra, digitális 
k t iák 

Digitális infrastruktúra, digitális 
k t iák - amennyiben lehetőség nyílik a Nemzeti 

Távközlési Gerinchálózathoz történő 
csatlakozásra, úgy jelentősen javulhat a 

- az internet-penetráció hagyományos 
tartaléka kimerülőben van (a 
számítógéppel rendelkező háztartások kb. 
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közintézmények sávszélességgel történő 
ellátottsága 

- a napi internet-használók száma az elmúlt 
években 15-20%-kal növekedett. 

- számos e-közigazgatással kapcsolatos 
továbbképzési program indul a 
közszolgálati tisztviselőknek 

- a jelenlegi 3 milliós okostelefon-
felhasználói kör a következő 1-3 évben 
megduplázódik 

- a mobil szélessávú szolgáltatások 
elterjedésével olcsóbban és felhasználó 
által könnyebben elsajátítható módon 

   

98%-a internet-hozzáféréssel is 
rendelkezik) 

- az 50 éve felettiek bent ragadnak a 
digitálisan írástudatlanok között 

- a digitális írástudatlanok nagy száma 
gazdasági terheket jelent a társadalomnak 

Digitális állam, digitális gazdaság Digitális állam, digitális gazdaság 
- az elektronikus aláírás és számlázás 

elterjedésének növekedése 
- az internethasználat és digitális írástudás 

növekedésével az e-közigazgatási 
szolgáltatások iránti igény is fokozódhat 

- az új törvényi szabályozás logikusabbá, 
könnyebben bevezethetővé teszik az e- 
szolgáltatásokat 

- az Ibtv.-nek való megfelelés növelheti a 
szolgáltatásbiztonságot 

- megfelelő törvényi és szervezési háttér 
megléte (KET, NKE, KIFU, MVM, NISZ) 

- alacsony felhasználói elégedettség az e- 
közigazgatási szolgáltatások esetén 

- párhuzamos fejlesztések és infrastruktúra 
- magas azok aránya, akik nem használtak 

és nem is tervezik az e-közigazgatás 
használatát. 

E-befogadás E-befogadás 
- hazai vagy uniós forrásból finanszírozott 

mindenkit elérő IKT-fejlesztések 
megvalósulása (okos város, intelligens 
közlekedési rendszerek stb.) mindenki 
számára is világosság és elérhetővé teszik a 
digitális fejlesztések előnyeit 

- a társadalmi szolidaritás gyengülése a 
digitális szolidaritás esélyét is rontja, 
gyengítve a társadalom belső kohézióját 

Biztonság Biztonság 
- az információbiztonságot meghatározó 

rendszerek fejlesztése 
- a biztonságtudatosság oktatása, ismeretek 

fejlesztése szinten tartása 
- az SLA-alapú működés elterjedése 

(pontosan szabályozott feladatok és 
felelősségi körök jönnek létre) 

- nem megfelelően védett infrastruktúrák 
- kibertámadás következtében 

rendszerleállások keletkezhetnek 
- a kiberbűnözés következtében jelentős 

kár érheti a gazdaságot 
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