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Bevezetés
Az ITS egy középtávú, a területi alapú és szemléletű tervezést figyelembe véve készülő hét évre szóló
dokumentum, amelynek legfontosabb célja, hogy megalapozott stratégiai alátámasztást nyújtson Lőrinci jövőbeli
tervezett fejlesztési elképzelései számára. Az integrált településfejlesztési stratégiában nemcsak az
önkormányzati, hanem a településen más szereplők által megvalósítani tervezett fontosabb fejlesztési
elképzeléseket foglalja keretbe, amely biztosítása érdekében széleskörű projektgyűjtésre és partnerségre
támaszkodik.
A tervezés kereteit alapvetően a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szabja meg, amely rendelet szabályozza az
ITS-en túl a településfejlesztési koncepciók készítésének főbb szempontjait is. A tervezési folyamat Európai
Unió-s támogatással, a TOP-2.1.2.-15-HE1-2016-00002 azonosító jelű pályázat keretében valósul meg. A
hivatkozott kormányrendelet mellett ennek megfelelően a tervezés során ezért figyelembe vételre kerültek a
pályázati felhívásban, a felhíváshoz mellékelt tervezési segédletben, a Városfejlesztési Kézikönyvben és azok
mellékleteiben foglaltak is. Emellett természetesen szem előtt tartva az EU-s és a hazai szakpolitikák, tervezési
keretek és dokumentumok, illetve a releváns környékbeli stratégiák, koncepciók és tervek is. A tervezés során az
alábbi két részdokumentum készül el:
Megalapozó Vizsgálat
Integrált Településfejlesztési Stratégia.
Az ITS célja, hogy a stratégiai tervezés eszközeivel segítse elő az elkövetkező 6-8 év városfejlesztési
tevékenységeinek eredményességét. A tervezési munka, a stratégia akkor tekinthető eredményesnek, ha
hozzájárul ahhoz, hogy
a település összességében a lehető legnagyobb mértékben használja ki fejlődési potenciálját a 20142020 közötti időszakban;
olyan módon kerül kialakításra, hogy azt a lehető legnagyobb mértékben tudják támogatni az EU
Strukturális és Beruházási alapjainak forrásai, így a város optimálisan képes kihasználni az EU2014–
2020 közötti időszakának fejlesztési lehetőségeit;
a stratégiába foglalt tevékenységek (projektek) jelentős része megvalósul a 2018. évet követő
időszakban;
az ITS a város működésének különböző szereplői közti kommunikáció eszközévé válik, s így céljai és
projektjei széles körű támogatást élveznek a város társadalmi és gazdasági szereplőinek körében,
hozzájárul ahhoz, hogy a városban folyó egyes fejlesztési tevékenységek – függetlenül azok
finanszírozóitól, illetve tulajdonosaitól ‐ egymással térben és időben összehangoltan valósuljanak meg,
erősítve ezzel az egyes fejlesztési célú beavatkozások hatását;
a közszféra fejlesztései mellett ösztönzi a magánszféra befektetéseit is.
Jelen kötet a Megalapozó Vizsgálatot tartalmazza, amely a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben foglaltaknak
megfelelően három fő részből áll: helyzetfeltárás, helyzetelemzés és helyzetértékelés. A Megalapozó Vizsgálat
célja, hogy megfelelő és valós kiinduló alapot szolgáltasson a koncepció és az ITS megalkotásához annak
érdekében, hogy a koncepció és a stratégia céljai és intézkedései reálisan kerülhessenek megfogalmazásra a
tényleges szükségletekre reagálva. A helyzetfeltáró, elemző és értékelő munkarészek elkészítésekor a KSH
adatai mellett (elsősorban a 2011. évi népszámlálás adataira támaszkodva) aktívan felhasználásra kerültek az
önkormányzati adatbázisok is, emellett interjúzásra és helyszíni adatgyűjtésre is sor került, valamint a
településrészek és szegregátumok esetében a KSH külön adatsort szolgáltatott.
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1

Helyzetfeltáró munkarész

1.1

Településhálózati összefüggések és térségi
kapcsolatok, a város helye a településhálózatban

1.1.1

A település térségi szerepe

Lőrinci Heves megye nyugati részén, a Zagyva folyó bal partján, megyehatáron elhelyezkedő település.
Budapesttől kb. 65 km-re, keletre fekvő kisváros. Budapest felől az M3-as autópályán elindulva Gyöngyös felől
alsóbbrendű utakon érhető el. A megyeszékhelytől, Egertől 87 km-re található. Vasúton a 83. számú HatvanSalgótarján-Losonc mellékvonalon érhető el. Lőrinci a Hatvani járáshoz tartozó település.
A város gazdasági jelentősége jónak mondható a népességszámhoz mérten, ugyanis Lőrinci Heves megye
lakosságának (2011-es népszámlálási adatok alapján) megközelítőleg 1,89 %-át teszi ki. A városban működő
vállalkozások aránya 1,08%, így e mutató alapján Lőrinci kapacitásához mérten erősebb gazdasági aktivitással
bír. Ezen megállapítás azonban a valóságban nem állja meg a helyét, Lőrinci gazdasági szerepe és aktivitása
jelenleg nem jelentős.
1. térkép: Lőrinci megközelíthetősége közúton és vasúton

Forrás: OpensStreetMap
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Lőrinci megyei szerepköre nem tekinthető jelentősnek, sem Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (20142020), sem Heves Megye Területfejlesztési Programja nem tesz róla említést, mint megyei vagy térségi
szerepkörrel rendelkező település. A Koncepció Lőrinci vonatkozásában a fosszilis energiahordozókon alapuló
erőművének helyszínét (Mátravidéki Erőmű) említi.
A Koncepció megemlíti, hogy a megye 9 városa közé tartozó Lőrinci rangjával ellentétben hiányos funkciójú,
külsejében falusias megjelenésű kisváros. A településen a középfokú városi funkciók hiányosak, a település
csekély vonzáskörzettel rendelkezik, mely csupán a szomszédos falvakra terjed ki.
Lőrinci nem rendelkezik országos és jelentős regionális szerepkörrel.
2. térkép: Lakónépesség szám 2015 év végén a Hatvani járásban (fő)

Forrás: TeIR
3. térkép: A Hatvani járás elhelyezkedése a megye járási rendszerében

Forrás: TERPORT

Lőrinci Városi Önkormányzat
11

Lőrinci Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK
Egyeztetési változat
A Hatvani járás összesen 13 településből  köztük két városból  áll, területe 352 km2, népessége 50.585 fő a
2012. évi adatok szerint.
1. táblázat: Hatvani járás települései
Település
Hatvan
Lőrinci
Apc
Boldog
Csány
Ecséd
Heréd
Hort
Kerekharaszt
Nagykökényes
Petőfibánya
Rózsaszentmárton
Zagyvaszántó

Rang (2013. július 15.)
járásszékhely város
város
község
község
község
község
község
község
község
község
község
község
község

Terület (km2)
66,31
23,53
20,46
26,74
47,89
41,6
13,96
43,09
14,36
17,28
11,11
16,31
9,52

Népesség (2012. január 1.)
20 259
5 880
2 552
2 975
2 204
3 193
1 976
3 627
707
586
2 754
1 949
1 923

Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/hnk/hnk_2016.pdf

1.1.2

A település vonzáskörzetének és funkcióinak bemutatása,
elemzése

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében 2013. január 1-jétől a
helyi önkormányzat látja el a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és
hatásköröket. A helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - önként
vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos
hatáskörébe.
A feladatok eredményes megoldása érdekében az Önkormányzat együttműködik a Heves Megyei
Önkormányzattal és a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulással.
A város funkcionális vonzáskörzete korlátozott a környező településekre. A térség községei számára az
Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer alapján a köz- és szakigazgatási
funkciókat nem Lőrinci látja el. A járásszékhely közelsége, továbbá Lőrinci megyehatáron való elhelyezkedése
miatt kifejezetten városi szintű vonzáskörzet nem mutatható ki, de a környező települések lakossága bizonyos
funkciókat részben itt (is) igénybe vesz.
A településnek viszonylag korlátozottak a városi funkciói, a járáson belül Hatvan dominanciája az
elsődleges. A szomszédos településekre gyakorolt hatása leginkább a közösségi (könyvtár), valamint a humán
szolgáltatások által (pl. általános iskola, gyógyszertár, fogászati szakrendelés) mérhető.
2. táblázat Lőrinci települési funkciói
Funkció
Igazgatási
Oktatás

Települési
Polgármesteri Hivatal Lőrinci
Lőrinci KMB Iroda
Lőrinci
Közbiztonságáért
Polgárőr Egyesület
Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Kultúra

Településen átnyúló
Lőrinci KMB Iroda
Hunyadi Mátyás Általános Iskola
Alapfokú Művészeti Iskola
Egyházak
Könyvtár
Tájház

és
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Funkció
Egészségügy

Szociális

Kereskedelem

Települési
Háziorvosi rendelő
Védőnői szolgálat
Szociális szolgáltatások
Napsugár Óvoda és Bölcsőde
Szociális
Ellátóés
Gyermekjóléti
Intézmény
Védőnői szolgálat
Kereskedelmi üzletek

Településen átnyúló
Gyógyszertár
Fogászati szakrendelés
Hunyadi Mátyás Általános Iskola
Alapfokú Művészeti Iskola

és

Piac, vendéglátó egységek, egyéb
szolgáltatások

2013. január 1-jétől átszerveződött Magyarország közigazgatása. A parlament 2012. június 25-ei döntésével
elfogadta a 2012. évi CXIII. törvényt a járások kialakításáról. A közigazgatás alapegysége a települési
önkormányzat mellett a járás lett. A közigazgatási reform hatására 7 járás jött létre Heves megye területén a
következő központokkal: Bélapátfalva, Eger, Füzesabony, Gyöngyös, Hatvan, Heves és Pétervására.
A 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet szerint a Hatvani Járási Hivatal illetékességi területe: Apc, Boldog, Csány,
Ecséd, Hatvan, Heréd, Hort, Kerekharaszt, Lőrinci, Nagykökényes, Petőfibánya, Rózsaszentmárton,
Zagyvaszántó. A járási törvény több mint 80 db törvényi szinten szabályozott államigazgatási feladatot határozott
meg a járások számára. A járási hivatal legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő
államigazgatási feladatok ellátása, melynek keretében elsősorban okmányirodai feladatokat, gyermekvédelmi és
gyámügyeket, valamint egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek intézését veszi át
a településektől.
4. térkép: A Lőrincin illetékes intézmények központjai

Forrás: TeIR
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3. táblázat: A Lőrinci illetékes intézmények központjai, távolságuk a várostól
Intézmény típusa
Építésügyi Hivatal
Építésügyi körzetközpont
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Gyámhivatal
Járási Hivatal
Katasztrófavédelmi kirendeltség
Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző
Hivatal
Kistérségi ÁNTSZ
Körzeti Földhivatal
Megyei földhivatal
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári
Szakigazgatási Szerv
Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatósága
Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága
Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága
Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki
Biztonsági Hatóság
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága
Megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv
MKh. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási
Szerveinek Munkavédelmi Felügy.
MKh. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási
Szervének Munkaügyi Felügy.
Munkaügyi központ kirendeltsége
NeKI Kirendeltség
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei Vám- és
Pénzügyőri Igazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális Adó
Főigazgatósága
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális Vám- és
Pénzügyőri Főigazgatósága
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
Polgármesteri hivatalok
Rendőrkapitányság
Szociális és gyámhivatal
Városi Bíróság
Vízügyi Igazgatóság
Építésügyi Hivatal
Építésügyi körzetközpont
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Központ
Eger
Gyöngyös
Eger
Hatvan
Hatvan
Gyöngyös
Gyöngyös

Eljutási idő * (Óra:Perc)
1:9
0:36
1:9
0:10
0:10
0:36
0:36

Távolság (km)
78,01333
37,18408
78,01333
10,17633
10,17633
37,18408
37,18408

Hatvan
Hatvan
Eger
Eger
Eger

0:10
0:10
1:9
1:9
1:9

10,17633
10,17633
78,01333
78,01333
78,01333

Eger

1:9

78,01333

Eger
Eger
Miskolc

1:9
1:9
1:32

78,01333
78,01333
124,45061

Eger
Eger

1:9
1:9

78,01333
78,01333

Eger
Eger

1:9
1:9

78,01333
78,01333

Eger

1:9

78,01333

Hatvan
Budapest
Eger

0:10
0:49
1:9

10,17633
61,64372
78,01333

Miskolc

1:32

124,45061

Miskolc

1:32

124,45061

Eger
Lőrinci
Hatvan
Eger
Hatvan
Budapest
Eger
Gyöngyös
Eger

1:9
0:0
0:10
1:9
0:10
0:49
1:9
0:36
1:9

78,01333
0
10,17633
78,01333
10,17633
61,64372
78,01333
37,18408
78,01333

Forrás: TeIR ; Lőrinci Város Önkormányzat *Az elérési idők meghatározása során az országos közúthálózaton, illetve a
belterületen a KRESZ által meghatározott általános sebességkorlátozásokkal (130, 110, 90, 50 km/h) számoltunk.

Lőrincire a környező településekről járnak át dolgozni. A legtöbb munkavállaló Hatvan, Zagyvaszántó, Heréd és
Petőfibánya településekről érkeznek. A Lőrinciből eljáró dolgozók legtöbben Hatvanban, Gyöngyösön, Gödöllőn,
Jászfényszarun és Budapesten vállalnak munkát.
Lőrinci Városi Önkormányzat
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1.2

Területfejlesztési dokumentumokkal való
összefüggések vizsgálata

1.2.1

Kapcsolódás az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési
Koncepcióhoz (OFTK 97/2005.(XII.25.) OGY határozat)

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót az Országgyűlés, 1/2014 (I.3.) határozatával
fogadta el. A dokumentum a korábban bevett gyakorlattól eltérően, az Országos Fejlesztési Koncepciót és a
Területrendezési Tervet egységesen megjelenítve, integráltan kezelve készült el. A tervdokumentum a
fenntartható fejlődés, a jövő nemzedékek lehetőségeinek védelme és a nemzeti erőforrásainkkal való hosszú
távú felelős gazdálkodás jegyében készült. A koncepció a megyei jogú városok szintje alatt többnyire nem említ
településneveket. Lőrinci nem szerves része a közelben elhelyezkedő agglomerációknak.
Magyarország gazdasági magterülete egyértelműen Budapest központú, amelyet a következő térkép is jól
mutat. Egyetlen mérhető, elkülönült ellenpólusa a Nyíregyházi-Debreceni gazdasági tengely.
5. térkép Magyarország funkcionális térségei

Forrás: Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció

Heves megye fontos gazdasági-technológiai növekedést mutató magterülete a Hatvan-Gyöngyös-Eger tengely.
Lőrinci a jó mezőgazdasági adottságú területén helyezkedik el, gazdasági funkciója elhanyagolható.
Az OFTK-ban megfogalmazott jövőkép - „A cél egy olyan harmonikus és fenntartható társadalmi-gazdaságikörnyezeti térszerkezet és területi rendszer létrejötte, amely a helyi adottságokra épülő, saját arculattal és
identitással rendelkező térségekben szerveződik, amely szervesen és hatékonyan illeszkedik az európai térbe, s
amelyben a társadalom számára az alapvető esélyeket meghatározó közszolgáltatások és életkörülmények
tekintetében nincsenek jelentős területi egyenlőtlenségek” - érvényes az Észak-Magyarországi régióra is.

Lőrinci Városi Önkormányzat
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A területfejlesztési politikában érvényesítendő területi szempontú meghatározó alapelvek: a szubszidiaritás és
decentralizáció, a valós térszerveződéseket követő térségi és táji szemlélet, a rendszerszemlélet – programozás
 integrált fejlesztések, a hatékonyság és koncentráció, a fenntarthatóság, biztonság, a nyilvánosság,
partnerség, az átláthatóság, monitoring és értékelés.
Az OFTK a 2020-ig terjedő időtávra a harmonikus területi szerkezet és rendszer, a kiegyensúlyozott területi
fejlődés elérése érdekében öt átfogó célt tűz ki: a térségi versenyképesség, a területi felzárkózás, a fenntartható
térségfejlődés és örökségvédelem, a területi integrálódás Európába, a decentralizáció és regionalizmus, a
kistérségi szint térségszervezési és fejlesztési szerepének megerősítése.
A 2013-ig terjedő időszakig megtörtént fejlesztési pólusok kialakulása után a következő lépés a társadalmigazdasági szempontból elmaradott térségek felzárkóztatása a városhálózati kapcsolati rendszer fejlesztésével,
együttműködő térségi városhálózatok kialakításával, a városok közötti gazdasági, kulturális, közszolgáltatási
együttműködések, funkciók megosztásának bővítésével, a városi központok és alközpontok térségükből való
elérhetőségének javításával és a város-vidék kapcsolatrendszer érvényesítésével.
A középtávú országos területi célok között szerepelt az elmaradott térségek, külső és belső perifériák
felzárkóztatása, melynek elemei a lakosság helyben tartása érdekében a munkahelyteremtés, megfelelő
életkörülmények biztosítása az infrastruktúra és helyi szolgáltatások megteremtésével, bővítésével, a térségi
központok szerepvállalásához szükséges minőségi és mennyiségi fejlesztések és elérhetőségük javítása, a helyitérségi közösségek érdekérvényesítő képességének kialakítása, a társadalmi tőke növelése.
Az alacsony népsűrűségű és alacsony népességű központi településsel rendelkező kistérségek, vidékies (rurális)
térségek fejlesztése a régiók fejlesztési programjaihoz illeszkedő fokozott területfejlesztés politikai koordinációt
igényel. Ezeken a helyeken a fenntartható fejlődés szempontjainak figyelembe vételével, az újjáéledő helyi
társadalmak kezdeményezésein alapuló, a helyi, térségi adottságokra építő termékek és szolgáltatások integrált
fejlesztése a cél. A régión belül a vidékies térségek fejlesztése a változó gazdasági-társadalmi körülmények miatt
nem csak az agrárágazatok fejlesztését jelenti, hanem felszámolja a jellemző problémákat is, a hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok szegregációjának oldásával, az értékek és helyi identitás partnerségen alapuló
őrzésével, a közszolgáltatások társadalmi és téri bővítésével, a foglalkoztatottság növelésével, a képzett
munkaerő helyben tartásával.
Észak-Magyarországi tervezési statisztikai régió (Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye)
OFTK-ban megfogalmazott fejlesztési célja:
„A régió célja olyan társadalmi-gazdasági térszerkezet létrehozása, mely biztosítja regionális
versenyképességünket, kiegyensúlyozott településrendszerre épül, szervesen és hatékonyan illeszkedik az
európai térbe. A közszolgáltatások és életkörülmények tekintetében a régión belül mérsékli, vagy megszünteti az
elfogadhatatlan területi egyenlőtlenségeket.”
Az Észak-Magyarországi régiót számos hátrányos helyzetű térség érinti.
A régió hosszú távú általános fejlesztési céljai:
„TECHNO-RÉGIÓ”: A versenyképes gazdaság megteremtése, melynek célja az ipar és a szolgáltatások
területén a gazdasági teljesítőképesség növelése, azon húzóterületek kijelölése, melyek biztosíthatják a
régió hozzáadott érték termelésének jelentős mértékű növelését.
Regionális turisztikai hálózati rendszer kialakítása az Észak-Alföldi régióval közösen, melynek célja a
versenyképes és nemzetközileg is meghatározó súlyú turisztikai régió kialakítása.
A minőségi élet feltételeinek megteremtése, a településhálózat integrált fejlesztése, melynek célja a
harmonikus és környezetvédelmi szempontból is fenntartható fejlődésre alkalmas településhálózat
megerősítése a városok közötti regionális funkciók praktikus felosztásával.
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A régió területi céljai:
A régió mind külső, mind belső határai nyitottabbak legyenek a megyék, kistérségek közötti horizontális
társadalmi-gazdasági kapcsolatok erősítése, valamint a határmenti együttműködések jobb kihasználása
érdekében;
A régió szegregációval sújtott, különösen a magas arányú cigány népességgel rendelkező térségeiben a
társadalmi kohézió elősegítése;
A határmenti és hegyvidéki területek aprófalvas térségeiben a térségi központok funkcióinak
megerősítése, az infrastrukturális hátrányok csökkentése, a turisztikai potenciál kiaknázása;
A folyók és hegyvidéki vízfolyások áradásaival sújtott területeken integrált védekezési és víz-, valamint
tájgazdálkodási programok kidolgozása.

1.2.2

Kapcsolódás a Heves Megye Területfejlesztési
Koncepciójához és Programjához

Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (a területfejlesztési
koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint
illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól) alapján került
kidolgozásra, amely meghatározza a koncepció tartalmi követelményeit, struktúráját. A megye átfogó jövőképét,
valamint célrendszerét Heves Megye Közgyűlése a 6/2014. (II.14.) számú közgyűlési határozatában miniszteri
elfogadásra jóváhagyta.
Heves megye fejlesztési koncepciója három átfogó célt fogalmaz meg, amelyek tükrözik a megye
értékválasztását, a fejlesztési célkitűzések fő irányát.
-

Komplex, integrált foglalkozás-intenzív gazdaság megteremtése
Produktív, képzett, a környezetével harmóniában élni képes társadalom elősegítése
Magas színvonalú és egymással összhangban lévő épített és természeti környezet biztosítása.

Lőrinci városának a vastagon szedett célkitűzés elérésében van releváns szerepköre. A városok és térségeik
fenntarthatósága a hosszútávú fejlődés alapját képezik, hiszen a népesség a városokban koncentrálódik. A
városok és a vonzásukban lévő falvak, községek egymásra vannak utalva, fejlődésük közösen, integráltan
hajtható végre. Heves megye versenyképes gazdasága megteremtésének és fenntartásának elengedhetetlen
feltételei a gazdasági, infrastrukturális fejlesztések megvalósításában, az élhetőbb környezet kialakításában, az
életminőség feltételeinek javításában, a települések, térségek sokszínű együttműködésében és a hátrányos
helyzetű térségek és rétegek felzárkóztatásában testesülnek meg. Ezen célon belül került megfogalmazásra az
elérhetőség feltételeinek javítása, a környezeti beruházások ösztönzése a stratégiai erőforrások védelme
érdekében, az infokommunikációs fejlesztések, valamint a fenntartható település- és térszerkezet célját szolgáló
intézmény- és közösségfejlesztési elképzelések.
Kiemelt jelentőséget kell tulajdonítani a települések, településrészek rehabilitációjának, arculatuk javításának is.
A települések leromlott állapotú településközpontjainak, településrészeinek, közösségi, közművelődési tereinek
rehabilitációjához szintén pályázati források biztosítása szükséges a célból, hogy építészeti, kulturális értékeiket
megőrizhessék, településeiket szebbé, vonzóbbá varázsolják, táji, tájképi jellegzetes értékeiket megőrizzék.
Támogatni kell a településeket saját környezetük fejlesztése érdekében a rendezett környezet kialakításában.
Törekedni kell a zöldfelületek növelésére, folyamatos gondozására. Az épített környezet korszerűsítése
tekintetében kiemelt hangsúlyt kell fektetni az épületenergetikai szempontok érvényesítésére,
energiahatékonysági korszerűsítésekre, arra, hogy a tartós anyagokból épített épületek hosszú távon anyag-és
energia megtakarítást eredményezzenek, megelőzve a fölös hulladékképződést és az energiapazarlásból eredő
környezeti terhelést. Heves megye nemzetközi szinten is kiemelkedő természeti erőforrásokkal, értékekkel
rendelkezik. A megye védett értékeinek felkutatása, megőrzése, fenntartása, természetvédelmi kezelésük
ösztönzése és széles körben történő megismertetése kiemelt feladat.
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A fejlesztési program stratégiai célrendszere alapján a koncepció az eltérő jellegű térségekhez mérten három
kategóriát különített el.
1. “Gazdasági tengely”: Hatvan, Gyöngyös, Eger, valamint a Tarna-Rima-menti fejlesztési övezet; cél a
“gazdasági tengely” erősítése
2. Észak-Heves: É-Mátra, É-Bükk, Heves-Borsodi-dombság; cél a térség természetközpontú fejlesztése
3. Dél-Heves: Heves és környéke, Tisza-tó; cél a térség helyi értékekre épülő fejlesztése
A következő térkép alapján kirajzolódik Lőrinci Heves megyében betöltött gazdasági szerepköre. A térképen jól
látszik, hogy Lőrinci része egy agglomerálódó térségnek, továbbá hogy gazdasági vonzáskörzete csekély,
kizárólag a környező kisebb településekre van hatása. Hatvannal gazdasági fejlesztésben érintett
településpárként szerepel. Gazdasági összeköttetésben Hatvan, Gyöngyös, valamint Salgótarján várossal áll.
6. térkép Heves megye gazdasági térszerkezete

Forrás: Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) Javaslattevő munkarész

A Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) című dokumentumot a Heves Megyei Közgyűlés 2014.
(II.14.) számú határozatával fogadta el.
A Program Lőrincit név szerint nem említi.
A fenti dokumentumokban a megye stratégiai céljai három szinten kerültek meghatározásra annak érdekében,
hogy a különböző tématerületeknek és ágazatoknak, valamint a megye területi tagozódásának megfelelő
fejlesztések kiemelésre kerülhessenek: átfogó, specifikus és területi célok.
Átfogó cél 1 (A1): Komplex, integrált foglalkozás-intenzív gazdaság
Átfogó cél 2 (A2): Produktív, képzett, a környezetével harmóniában élni képes társadalom
Átfogó cél 3 (A3): Magas színvonalú és egymással összhangban lévő épített és természeti környezet
Specifikus cél 1 (S1): Kitörési pontokra épülő gazdaságfejlesztés
Specifikus cél 2 (S2): Helyi adottságokra épülő vidékfejlesztés, foglalkoztatás centrikus agrárvertikum
Lőrinci Városi Önkormányzat
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Specifikus cél 3 (S3): Érték- és egészségtudatos, szolidáris, innováció fogadásra nyitott társadalom
Specifikus cél 4 (S4): Erős várostérségek, élhető vidék, fenntartható környezet és térszerkezet
Területi célok 1 (T1): Hatvan-Gyöngyös-Eger „gazdasági tengely” erősítése
Területi célok 2 (T2): Észak-hevesi térség természetközpontú fejlesztése
Területi célok 3 (T3): Dél-Heves és a Tisza-tó térségének helyi értékekre épülő fejlesztése
Lőrinci vonatkozásában az A3 átfogó cél, az S4 specifikus cél és a T1 területi cél releváns, ezek
teljesüléséhez tud a város hozzájárulni.
Heves megye 2014-2020-as időszakra vonatkozó fejlesztési prioritásait a megye stratégiai és operatív
programjában fogalmazta meg az alábbiak szerint:
A megye kiemelt ipari ágazatainak fejlesztése az üzleti környezet javításával (P1)
Helyi adottságokra épülő, fenntartható turizmusfejlesztés (P2)
Versenyképes agrárium, helyi termék központú vidékfejlesztés (P3)
Értéktudatos és befogadó társadalom megteremtése (P4)
Város-vidék kapcsolatok környezettudatos fejlesztése (P5)
Ezek közül a város a P2, P3, P4 és P5 prioritások elérését tudja segíteni.

1.2.3

Egyéb térségi fejlesztési koncepciókhoz, programokhoz
való kapcsolódás

A Heves Megye Integrált Területi Programja (2014-2020) című dokumentumot a Heves Megyei Közgyűlés
2017/2015. (VIII.28.) számú határozatával fogadta el. A dokumentum célkitűzései:
-

Versenyképes Heves megye (HMITP 1)

-

Élhető Heves megye (HMITP 2)

-

Területi egyenlőtlenségek csökkentése (HMITP 3)

Lőrinci esetében mindhárom célkitűzés fontos, a megfogalmazott elvárások tekintetében a “Területi
egyenlőtlenségek csökkentése” célkitűzés a leginkább aktuális a város tekintetében.
Heves megye Szakképzés-fejlesztési Koncepciója 2013-ban készült el. A 2011. évi CLXXXVII. törvény alapján
kezdték meg működésüket a megyei fejlesztési és képzési bizottságok, így a Heves Megyei Fejlesztési és
Képzési Bizottság (röviden: MFKB) is. Az említett törvény 81-83. §-a kimondja a megyei szakképzés fejlesztési
koncepció kidolgozását.
A fejlesztési koncepció alapvető tézisei, alapelvei, céljai a következők, amelyek megvalósításában Lőrinci
oktatási intézményei is részt vesznek a számukra releváns esetekben:
-

a duális szakképzési rendszer kiszélesítése,
a megye gazdasági profiljához igazodó képzési kínálat, az ipari és vidékfejlesztési (agrár) jellegű képzési
kínálat arányának növelése,
munkaerő-piaci információs rendszer mélyítése, a kereslet-kínálati információk széleskörű publikálása,
tudatosítása,
szakképzés, szakmunka társadalmi presztízsének növelése,
hatékony pályaorientációs programok és módszerek széleskörű alkalmazása; a munka-erőpiaci keresleti
igények 100%-os ismeretén alapuló döntéshozatal elősegítése a szülők, diákok és pedagógusok körében,
jól használható pályakövetési rendszer kialakítása és működtetése országosan összehangoltan,
szakképzésből való lemorzsolódás csökkentése sokrétű: pályaorientációs, pedagógiai-módszertani,
szociális és infrastrukturális eszközökkel,
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kollégiumok kihasználtságának és szerepének, társadalmi nevelő hatásának növelése,
a felsőfokú képzésre előkészítő, széles körű szakmai alapismeretet adó szakközépiskolai képzés
arányának növelése a szakképzésen beül,
alulképzettek arányának csökkentése,
a magas színvonalú képzést adó megyei képző intézmények és kínálatuk regionális pozíciójának
erősítése,
szorosabb kapcsolat és együttműködés kiépítése a megyei és regionális szakképző intézmények,
gyakorlati képzést végző vállalkozások és felsőfokú képzést nyújtó képző intézmények között,
felnőttképzés és iskolai szakképzés erősebb együttműködése, ösztönzése,
egységes és összehangolt szakképzési nomenklatúra, adatszolgáltatás és információs rendszer
működtetése.

A Heves megyei szakképzési koncepcióban megfogalmazott célok, feladatok a következők:
1. A szakképzésben tanulók számának növelése
2. Esélyegyenlőség javítása, hátrányos helyzet kezelése
3. A szakképzés színvonalának javítása
4. A munkaerő-piacnak megfelelő szakképzési struktúra
5. Információs rendszer kialakítása a szakképzés támogatására
6. Erőforrástérkép, finanszírozhatóság, allokáció, regionalitás
Lőrinci adottságai függvényében hozzájárul a célok eléréséhez.
Az Észak-Magyarország régió intelligens innovációs szakosodási stratégiája a helyzetelemzés és a SWOT
analízis eredményeként az alábbi jövőképet fogalmazta meg: „A régió természeti erőforrásainak magasabb
szintű, hatékonyabb, és fenntartható hasznosításával, a tradicionális és az intelligens szakosodás kapcsán
kiemelt iparágainak és ágazatainak versenyképességi szempontú fejlesztésével a környezetét meghaladó
mértékű ütemben növekszik, tudásteremtő intézményeivel jobban bekapcsolódik az európai munkamegosztásba,
húzóágazatait tekintve ismert és elismert innovációs központtá válik.”
A dokumentumban megfogalmazott fejlesztési irányok, prioritások az alábbiak:
1. A vállalkozások K+F potenciáljának, innovációs képességének, hálózatosodási feltételeinek, tudás- és
technológiai-intenzív, valamint foglalkoztatást növelő fejlesztésének elősegítése.
2. Innovációs infrastruktúra, szolgáltatások és finanszírozási rendszer fejlesztése
3. Környezeti kapcsolatok és feltételrendszerek fejlesztése, globális kapcsolódás
Lőrinci elsősorban a területén működő vállalkozásokra építve az F1 és F2 fejlesztési irányok teljesüléséhez tud
hozzájárulni.
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1.3

A területrendezési tervekkel való összefüggések
vizsgálata

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény az alábbiak szerint határozza meg a
területrendezési tervek fogalmát:
„5. § c) területrendezési terv: az ország, illetve egyes térségek műszaki-fizikai szerkezetét meghatározó és
befolyásoló tervdokumentum, amely biztosítja a területi adottságok és erőforrások hosszú távú, illetve nagy távú
hasznosítását és védelmét, az ökológiai elvek érvényesítését, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt
elhelyezését és a terület-felhasználás rendszerét, optimális hosszú távú területi szerkezetét.

1.3.1

Országos Területrendezési Terv (OTrT 2003. évi XXVI. TV.)

„1. § E törvény célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei terület-felhasználásának feltételeit, a
műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a
területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére.”
A fogalom meghatározások szerint „az ország szerkezeti terve: az országos terület-felhasználás rendszerét, a
települések térbeli rendjét, az országos műszaki-infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények térbeli rendjét,
valamint ezek összefüggéseit az ország területrendezési tervében meghatározó terv”.
„30. § (1) E törvény rendelkezéseit alkalmazni kell:
b) a megyei területrendezési terv készítése és elfogadása során,
c) a településrendezési eszközök készítése és elfogadása során.”
A 2014. január 1-jétől hatályos OTrT módosítás a területfelhasználási szerkezeti elemeket változatlanul hagyja.
Az alábbi táblázat mutatja a már elévült és a jelenleg hatályban lévő övezeteket Lőrinci érintettségének
tekintetében:
4. táblázat A hatályos és a már elévül OTrT különbségei Lőrinci vonatkozásában
Érinti-e
Lőrincit

OTrT - Elévült

1.

Országos
övezete

2.

ökológiai

hálózat

Érinti-e
Lőrincit

Országos ökológiai hálózat övezete

igen

Kiváló termőhelyi adottságú
nem
szántóterület övezete

Kiváló
termőhelyi
szántóterület övezete

nem

3.

Kiváló termőhelyi
erdőterület övezete

igen

Jó termőhelyi adottságú szántóterület
igen
övezete

4.

Országos
komplex
tájrehabilitációt igénylő terület igen
övezete

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
igen
övezete

5.

Országos
jelentőségű
nem
tájképvédelmi terület övezete

Tájképvédelmi szempontból kiemelten
igen
kezelendő terület övezete

6.

Kulturális örökség szempontjából
kiemelten kezelendő terület nem
övezete

Világörökségi
és
világörökségi
nem
várományos terület övezete

7.

Kiemelten érzékeny felszín alatti
vízminőség-védelmi
terület igen
övezete

Országos vízminőség-védelmi terület
igen
övezete

adottságú

igen

OTrT - Hatályos 2014. január 1-jétől

adottságú
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Érinti-e
Lőrincit

OTrT - Elévült

OTrT - Hatályos 2014. január 1-jétől

Érinti-e
Lőrincit

8.

Felszíni vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtő területének nem
övezete

Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv
továbbfejlesztése
keretében
nem
megvalósuló
vízkár-elhárítási
célú
szükségtározók területének övezete

9.

Ásványi
nyersanyagigen
gazdálkodási terület övezete

Kiemelt fontosságú honvédelmi terület
nem
övezete

10.

Együtt tervezhető
övezete

11.

Kiemelt fontosságú meglévő
nem
honvédelmi terület övezete

térségek

nem

Forrás: www.terport.hu alapján saját szerkesztés

A törvény és jogszabály módosítások, valamint a fejlesztési programok elfogadása miatt a hatályos tervek
felülvizsgálatát javasolt elkészíteni 2018 végéig. A felülvizsgálatban a területrendezési tervek és a
településszerkezeti terv összhangját igazoló térképek és számítások összevetése már szükségszerűen a
hatályos OTrT szerint történik.
7. térkép: Települést érintő szerkezeti terület-felhasználási kategóriák

Forrás: OTrT térképrészlet

Lőrinci Városi Önkormányzat
22

Lőrinci Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK
Egyeztetési változat
Települést érintő szerkezeti terület-felhasználási kategóriák:
Terület-felhasználás:
Erdőgazdálkodási térség
Mezőgazdasági térség
Vegyes területfelhasználású térség
Vízgazdálkodási térség
Települési térség 500-1.000 ha között
Települést érintő egyéb országos szerkezeti elemek:
Országos jelentőségű közlekedési hálózatok
Főút
o 21. sz. főút - Hatvan - Somoskőújfalu
Burkolt utak
Országos kerékpárút-törzshálózat eleme (8km)
Országos jelentőségű vízi létesítmények
Elsőrendű árvízi fővédvonal
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Települést érintő országos övezetek:
8. térkép: Települést érintő országos övezetek
Országos ökológiai hálózat övezete (3.1)

Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete (3.3)

Tájképvédelmi
szempontból
kezelendő terület övezete (3.5)

kiemelendően

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (3.2)

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (3.4)

Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete (3.6)
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Országos vízminőség-védelmi terület övezete (3.7)

Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében
megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének
övezete (3.8)

Országos ökológiai hálózat övezete a település közigazgatási terület keleti részét érinti. Kiváló termőhelyi
adottságú szántóterület övezete nem érinti a települést, a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete elszórtan
fordul elő a terület északi részén. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete jellemzően a keleti részén
található. Tájképvédelmi szempontból kiemelendően kezelendő terület övezete keleten található. Világörökségi
és világörökségi várományos terület övezete nem érinti. Országos vízminőség-védelmi terület övezete a
közigazgatási határ déli részét érinti.

1.3.2

Heves Megye Területrendezési Terve (10/2010. (V.07.) HMÖ
rendelet Heves Megye Területrendezési Tervéről szóló
12/2005. (IV.29.) HMÖ rendelet módosításáról)

A megye hatályos területrendezési terve Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója, Heves Megye
Területfejlesztési Stratégiája, Heves Megye fejlesztési prioritásai, valamint az OTrT Heves megyei vonatkozásai
alapján készült.
Térségi szerkezeti terv települést érintő terület-felhasználási kategóriái:
erdőgazdálkodási térség
mezőgazdasági térség
vízgazdálkodási térség
városias települési térség
hagyományosan vidéki települési térség
Közlekedési hálózatok:
térségi jelentőségű mellékút (2401)
vasúti mellékvonal
országos és térségi kerékpárút hálózat eleme
Vízgazdálkodás építményei:
elsőrendű árvízvédelmi fővonal
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9. térkép: Lőrinci elhelyezkedése Heves megyében

Forrás: Heves megye területrendezési terve

Települést érintő térségi övezetek:
Lőrinci északi részén, továbbá a közigazgatási határ keleti részén ökológiai folyosó övezet található (3.1). Az
erdőtelepítésre alkalmas terület övezete apró foltokban, szórványosan jelenik meg a településtől keletre (3.3). A
várostól keletre térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete helyezkedik el (3.4). Kiemelten érzékeny
felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezet található a település déli részén (3.7). Lőrinci teljes közigazgatási
területe ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezet (3.9) A terület déli része belvízjárta terület övezete alá
esik (3.11). A település mentén földtani veszélyforrás területének övezete található (3.13). A terület teljes
egészében széleróziónak gyengén és közepesen kitett terület övezete alá esik (3.15).
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10. térkép: Lőrincit érintő térségi övezetek

Ökológiai hálózat övezetei (3.1)

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (3.3)

Országos és térségi komplex tájrehabilitációt Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület
igénylő terület övezete (3.4)
övezete (3.7)
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Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete Földtani veszélyforrás területének övezete (3.13)
(3.9)

Rendszeresen belvízjárta terület övezete (3.11)

Széleróziónak kitett terület övezete (3.15)

Forrás: Heves Megye Településrendezési terve
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1.4

A szomszédos települések hatályos szerkezeti
terveinek Lőrinci település fejlesztését befolyásoló
megállapításai

Lőrinci 12 másik településsel együtt alkot egy kistérséget, melynek központi települése Hatvan.
Közigazgatásilag a Hatvani járás Heves megyéhez tartozik Magyarországon 2013-tól, székhelye Hatvan.
Területe 352,16 km², népessége 50 585 fő, népsűrűsége 144 fő/km² volt a 2012. évi adatok szerint. Két város (a
járásszékhely Hatvan és Lőrinci) és 11 község tartozik hozzá.
11. térkép: Lőrinci szomszédos települései

www.maps.google.com
5. táblázat: Lőrinci szomszédos települései és jellemzőjük
(Megjegyzés

szg: személygépkocsi, tk: tömegközlekedés, kp: kerékpár)

Település neve

Település jellemzője

Zagyvaszántó

A 21-es számú főút, valamint a 81-es vasútvonal teremti meg a két település
kapcsolatát.

Petőfibánya

A 2402-es mellékúton érhető el. Bányásztelepülés, Lőrincihez tartozott, 1989-ben lett
önálló község.

Rózsaszentmárton

A város Lőrinciből a 2402 mellékúton érhető el.

Hatvan

Heves megye délnyugati részén a Zagyva-folyó és a Nógrád-patak találkozásánál
terül el, a Hatvani járás székhelye. A Hatvani kistérség megközelítése Budapest és
Miskolc irányából az M3-as autópályán és a 30-as számú fő közlekedési úton
lehetséges. A térség Szolnok irányából a 32-es számú főúton, Salgótarján irányából a
21-es számú főúton érhető el. Hatvan vasúti csomópontként négy irányból fogadja a
személy- illetve a teherforgalmat. Lőrincivel a 21-es főútvonal és a 2401-es mellékút
mellett a 81-es vasútvonal köti össze.

Heréd

A 2133-as mellékút teremti meg a két település közötti kapcsolatot. A település
pályázatot nyert ipari parkok, iparterületek fejlesztésére, mellyel a foglalkoztatottság
arányát szeretnék növelni.
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1.5

Hatályos településfejlesztési döntések

1.5.1

A hatályos településfejlesztési koncepció és Integrált
Városfejlesztési Stratégia megállapításai

Lőrinci város hatályos Településfejlesztési Koncepcióval rendelkezik.
Lőrinci Város Fejlesztési Koncepciója című dokumentum 2003-2018 közötti időszakra foglalja egységes
rendszerbe a város társadalmi, gazdasági és környezeti adottságainak és fejlesztési elképzeléseinek értékelése
alapján reális, a konkrét konfliktusokat szélesebb összefüggésben, hosszú távon megoldani képes célokat, illetve
prioritásokat fogalmaz meg. A célok a városfejlesztés szereplői – az állam, az önkormányzat, a vállalkozók és a
civil szervezetek – valamint a lakosság által egyaránt elfogadható jövőképre épülnek, a célok alapján pedig egy
olyan intézkedési javaslat – stratégia – készül, amely a célok megvalósításának rövid, közép és hosszú távú
lépéseit tartalmazza.
A koncepciónak azonban – a fentieken túl – nagyon jelentős kontroll szerepe is van: lehetőséget nyújt arra, hogy
bármely, a települést érintő elképzelés, javaslat, tervezet értékelhető legyen abból a szempontból, hogy
hozzájárul-e a város kitűzött céljainak megvalósításához, vagyis támogatandó; nem járul hozzá a célok
megvalósulásához, de nem is veszélyezteti azokat, tehát eltűrhető, vagy kifejezetten veszélyezteti a célok
megvalósíthatóságát, tehát megakadályozandó.
A településfejlesztés általános céljai:
— a Budapesti agglomerációhoz és a Budapest-Miskolc-Nyíregyháza innovációs tengelyhez való
kapcsolódás, a régión belüli összeköttetést és az Észak-Déli irányú, határon túli kapcsolatok erősítése,
— az alföldihez közelítő jó minőségű termőföldek az északi hegyvidék ipari területek fejlesztése, jobb
kihasználása,
— a Zagyva menti ökológiai folyosó potenciális lehetőség a térségi – elsősorban kerékpáros – turizmushoz
való kapcsolódásra,
— kooperációs együttműködés Hatvannal, a Zagyva mentén fekvő, Hatvant, Lőrincit, Pásztót, Bátonyterenyét
és Salgótarjánt magában foglaló várossorral, valamint a szomszédos községekkel,
— a népesség jólétének fejlesztése, a város népességmegtartó képességének erősítése, a kiskereskedelmi
és más lakossági szolgáltatások elérhetőségének és minőségének a javítása.
A város regionális szerepköre és földrajzi helyzete:
A Hatvan Körzete Kistérségi Fejlesztési Társulás a mezőgazdasági és a városias kistérségek sajátos keveréke:
miközben népsűrűsége (a megye legsűrűbben lakott térsége) csaknem eléri a városias kistérségek Európai
Uniós normáját: a lakosságnak több mint 70 százaléka él 120 fő/km2-t meghaladó népsűrűségű településen, a
térség gazdaságában mind a mai napig jelentős szerepet játszik a mezőgazdaság. Hatvantól délre nagy múltú
kertészetek (Csány: dinnye, Hort: paradicsom, Boldog: paprika), a 3-as út mentén és Lőrinci határában is igen jó
minőségű szántóföldek találhatók. Hatvan és Lőrinci élelmiszeripara erre a mezőgazdasági potenciálra települt
rá. Apc, Rózsaszentmárton, Szűcsi és Ecséd pedig már a Mátraaljai borvidék települései, mint ilyenek, a térség
idegenforgalmának potenciális kulcselemei. A városiasodás fokozódását eredményezhetik a közúti és vasúti
kapcsolatok, amelyek jelentős logisztikai szerepre predesztinálják a térséget. A kistérség ipara, ami az egész
elmúlt évszázadban országos jelentőséggel bírt, a Zagyva mentén: Hatvanban és Lőrincin, kisebb mértékben
pedig Zagyvaszántó és Apc községekben koncentrálódott. A kistérségbe irányuló komolyabb beruházások
jelenleg – természetes módon – szinte kizárólag Hatvanba irányulnak. Lőrinci kistérségi ellátó szerepe az M3-tól
északra, Hatvantól távolabb fekvő községekre irányul: Petőfibánya, Zagyvaszántó, Apc, Rózsaszentmárton,
Nagykökényes és Heréd. Korábban ez a szerep alapvetően munkaerőpiaci orientációjú volt, azonban a jelentős
foglalkoztatók beszüntették a működésüket, így Lőrinci maga is jelentős munkaerő-kibocsátóvá vált. Ma a
központi szerep elsősorban közigazgatási természetű: az okmányiroda, az építésügyi hatóság, a szociális
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intézmények működésének engedélyezése és felügyelete, a gyámhivatal és a rendőrség Lőrincin kívül a
szomszédos településeket is ellátják. Viszonylag jelentős a Március 15. Gimnázium és Szakképző Iskola
kistérségi szerepe, alapfokú zeneiskolája is körzeti ellátó szerepet tölt be
Lőrinci Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (IVS) a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
Területfejlesztésért és Építésügyért Felelős Szakállamtitkársága által 2009. január 28-án közzétett
„Városfejlesztési Kézikönyv” elnevezésű módszertani útmutató alapján, annak teljes mértékben megfelelve
dolgozta ki az FMSTAT KFT.
„Lőrinci város település arculat, a helyi gazdaság, a turisztikai attrakciók, szolgáltatások (kereskedelem, vendéglátás, egészségügy, közigazgatás, oktatás, szabadidős
kikapcsolódási lehetőségek, szociális intézmények) és a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével az erőmű tó térségének elismert, megkerülhetetlen kisvárosa központja
valamint kiemelt turista központja „üdülőközpontja" kíván lenni Lőrinci városának. A négy városrész dinamikus, fejlődő, lakosságszámban gyarapodó, összefogó
településsé válna..”
Minőségi társadalmi környezet kialakítása, versenyképes, fenntartható gazdasági fejlődés biztosítása.

Átfogó
cél

Jövő-kép

1. ábra Lőrinci IVS célrendszere

I. A kis- és
középvállalkozói
gazdasági
struktúra kiépítése
lőrinci regionális
és térségi
pozíciójára
alapozva

1. prioritás: A vállalkozási
telephelykínálat növelése

2. prioritás: Vállalkozásfejlesztés szervezeti
feltételeinek megteremtése

3. prioritás: Humánerőforrásfejlesztés

• Zöldmezős vállalkozási terület
előkészítés és infrastruktúra kiépítése a
21-es mentén

• Zagyva menti térség közös fejlesztési program

• Vállalkozói kultúra erősítését,
információs technológia
elsajátítását, pályázási és
hitelszerzési esélyek növelését
szolgáló program

• Vállalkozásfejlesztési lobbi-, marketing-szervező- és
menedzselő tevékenység intézményesítése

• Rozsdaterület-rehabilitációs és
újrahasznosítási program

• Helyi kis- és középvállalkozók elindulását, talpon
maradását, kapcsolatépítését és
marketingtevékenységét segítő és ösztönző program

Középtávú tematikus célok

• Városmarketing-program
II. Kertváros-jelleg
városszerkezeti,
városképi és
társadalmiintézményi
feltételeinek
megteremtése

1. prioritás: A kertváros hagyomány és
jövőkép tudati feltételeinek
megteremtése

2. prioritás:
Városszerkezeti,
városépítészeti megújulás

• Szellemi és tárgyi örökség feltárása,
dokumentálása és közkinccsé tétele,

• Főtér és Főutca program:
hagyomány és modernizáció

• Közösségfejlesztés, közösségi részvétel
erősítését, közösségi tudat erősítését
szolgáló rendezvények, intézmények
rendszere

• Értékvédelmi program

• Civil szervezetek megerősítése, a
fejlesztésben való részvételének
intézményrendszere

• Zöldfelület-rehabilitációs és
- fejlesztési program
• A vasút városszerkezeti
integrálásának programja

• A kertváros-hagyományt és az ipari
műemlékek felértékelődését elősegítő
rendezvények, kiállítások, műhelynapok
Városközpont
• A kiskereskedelmi szolgáltató szektor
fejlődésének elősegítése
• A kistérségi alközponti közszolgáltatás
erősítése

Városrészi célok

• A közszolgáltatások fejlesztése
• A közigazgatás feltételeinek minőségi
javítása
• A lakó-és közösségi funkciók erősítése

Középső városrész

3. prioritás: Kisvárosi
szerepkör erősítése

4. prioritás: Tájfenntartás és
hasznosítás megújítása

• Alap- és középfokú
oktatás-, felnőttoktatásfejlesztési program

• Kistérségi tájgondnokság
megszervezése

• Sport-, kultúra- és
szabadidős
intézményfejlesztési
program
• Kiskereskedelem- és
szolgáltatás-fejlesztési
program
• Tömegközlekedési
infrastruktúra
fejlesztése

Selyp - Vörös major

• Rekultivációs program
(pernyehányó, salakhányó,
felhagyott bányák, illegális
hulladéklerakók)
• Zagyva menti rekreáció és
kirándulóturizmus-fejlesztési
program
• Történelmi vegyes
kertgazdálkodási célú táj
rehabilitációs program
Erőmű-telep

• A kiskereskedelmi szolgáltató
szektor fejlődésének
elősegítése

• A vállalkozási szektor erősítése

• A vállalkozási szektor erősítése

• A működő tőke beruházások
ösztönzése

• A működőtöké beruházások ösztönzése

• A lakó- és közösségi funkciók
erősítése

• A kiskereskedelmi szolgáltató
szektor fejlődésének elősegítése

• A közterületek közösségi célú
komplex fejlesztése, minőségi
megújítása

• A kistérségi alközponti
közszolgáltatás erősítése

• A kiskereskedelmi szolgáltató szektor
fejlődésének elősegítése
• A kistérségi alközponti közszolgáltatás
erősítése
• A közszolgáltatások fejlesztése

• A közszolgáltatások fejlesztése

• A lakó-és közösségi funkciók erősítése

• A rekreációs lehetőségek szélesítése,
minőségi javítása

• A lakó-és közösségi funkciók
erősítése

• A rekreációs és turisztikai lehetőségek
szélesítése, minőségi javítása

• A közterületek közösségi célú komplex
fejlesztése, minőségi megújítása

• A közterületek közösségi célú
komplex fejlesztése, minőségi
megújítása

• A közterületek közösségi célú komplex
fejlesztése, minőségi megújítása

• A közösségi élet infrastrukturális támogatása
• Közösségi kezdeményezések és
közösségépítő programok skálájának
szélesítése

• A közösségi élet infrastrukturális
támogatása

• A közösségi élet infrastrukturális
támogatása
• Közösségi kezdeményezések és
közösségépítő programok skálájának
szélesítése

Forrás: Lőrinci Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája
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Lőrinci Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájában a város egészének, továbbá az egyes városrészeknek a
funkcionalitás javítását szem előtt tartó célrendszer került megfogalmazásra. Az IVS általános céljait és azok
megvalósulását a fenti ábra szemlélteti. Ennek alapján a város elsődleges célja egy élhető, emberközpontú
település kialakítása, amelyben nő a versenyképesség, továbbá modern kisvárosi lakókörnyezete, fellendülő
idegenforgalma, valamint fejlett köz- és közösségi, szociális és munkaerő-piaci szolgáltatásai biztosítják a lakosság
életminőségének javulását, a vonzó város koncepció kiteljesedését. Jelen fejlesztési tervdokumentum is ezen
alapelveket kívánja továbbvinni és a céljait megvalósítani. A városrészek funkcionálisan és településmorfológiailag
homogén módon kerültek kijelölésre, így a fejlesztési irányaik meghatározásakor a lehető legnagyobb mértékben
érvényesült a koncentráció elve. Mindemellett fontos volt elkerülni a városszerkezet túlzott elaprózódását.
A fenti keretfeltételek, a településrendezési terv, a korábbi elemzések és az előzetes egyeztetések alapján,
Lőrincin négy városrész került kijelölésre: Városközpont, Középső városrész, Selyp - Vörös major, Erőmű-telep.
Az IVS határozta meg a város hosszú távú, 7-8 évre vonatkozó átfogó célját az alábbiak szerint:
„Lőrinci város település arculat, a helyi gazdaság, a turisztikai attrakciók, szolgáltatások (kereskedelem,
vendéglátás, egészségügy, közigazgatás, oktatás, szabadidős kikapcsolódási lehetőségek, szociális
intézmények) és a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével az erőmű tó térségének elismert, megkerülhetetlen
kisvárosa központja valamint kiemelt turista központja „üdülőközpontja" kíván lenni Lőrinci városának.
A négy városrész dinamikus, fejlődő, lakosságszámban gyarapodó, összefogó településsé válna.”
Lőrinci város településfejlesztésének általános célja, hogy:
a lakosság életminősége és életfeltételei javuljanak;
a város tartósan segíteni tudja a gazdasági szereplőket versenyképességük megteremtésében,
javításában;
a város fenntartható fejlődési pályára álljon;
a kohézió erősödjön, és a partnerség fejlődjön.
A város leromlott részeinek, szegregátumainak vizsgálata a Városrehabilitációs Kézikönyvben meghatározott ún.
szegregációs mutatók alapján készülnek. A Kézikönyvben foglaltak szerint azon területek nyilvánulnak
szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül eléri, illetve meghaladja az 50%-ot. A
szegregációs mutató a 2001-es népszámlálási adatokból állítható elő. Ez alapján, Lőrinci esetében nem
beszélhetünk a leszakadó társadalmi csoportok tömeges jelenlétéről.
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Az IVS az alábbi akcióterületeket és fejlesztési célokat jelölte ki:
 1 számú akcióterület: Erőmű lakótelep üdülőterület „TURISZTIKAI VONZEREJÉT ERŐSÍTŐ KOMPLEX
FEJLESZTÉS"
 2 számú akcióterület: Selyp-vörösmajor „IPARI KÖRNYEZET TŐKEVONZÓ KÉPESSÉGÉNEK
FEJLESZTÉSE, KERESKEDELMI EGYSÉGEK KIALAKÍTÁSA, KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE"
 3 számú akcióterület: Városközpont „ÚJ VÁROSKÖZPONT" - (a városközpont revitalizációja, új
kereskedelmi épületek és közterek kialakítása, új lakásépítés, közút hálózat fejlesztése, közvilágítás.
megújuló energiával, sétáló utca, templom homlokzat építés sportcsarnok építése.)
 Felújított közintézmények (iskola), megújuló energia kiépítése.
 4 számú akcióterület: Városkép javítása sportközpont, új közintézmények (bölcsőde, óvoda) új
lakásépítések.
Habár a vizsgált adatok alapján szegregátum nem volt kimutatható Lőrinci város területén, az IVS-ben ennek
ellenére antiszegregációs program is kidolgozásra került. A helyzetemelés adataiból és az adatok
értelmezéséből következik, hogy a település esetében cél az esetleg meginduló szegregációs folyamatok
elkerülése. Az antiszegregációs terv valójában egyfajta preventív antiszegregációs tevékenység alapját jelenti.
Az anti-szegregációs beavatkozási terv elsődleges célja, hogy az alacsony státuszú, de még nem szegregálódott
vagy szegregációs veszélynek kitett, esetlegesen rossz állapotú, leromlott lakásokban élő lakosok koncentrációja
sehol ne növekedjen, életszínvonaluk lehetőleg közelítsen a városi átlaghoz. A stratégia egyik alapja, és kiemelt
fontosságú hogy a Lőrinci Város Önkormányzata, miként az eddigiekben, a továbbiakban tartson be olyan
irányelveket, mint a megkülönböztetés (nemzetiségi, faji, származási, bőrszín szerinti, vallási, viselkedési,
egészségi állapot és szociális helyzeten alapuló diszkrimináció) tilalma, az egyenlő bánásmód elve, az emberi
méltóság tiszteletben tartása, a társadalmi szolidaritás fenntartása és erősítése, a méltányosság és a flexibilis
ellátás. Ez utóbbi azért szükséges, mert a megkülönböztetés tilalma nem old fel minden létező egyenlőtlenséget,
így szükség van olyan pozitív méltányos és flexibilis intézkedések kidolgozására, meghozatalára, mely elősegíti
az érintett személyek szociális helyzetének kedvező irányú elmozdulását.
Lőrinci Anti-szegregációs programjának átfogó célja a város területén élő hátrányos vagy halmozottan hátrányos
helyzetben lévő lakosok életminősége javításának elősegítése, társadalmi integrációjuk ösztönzése.
A szegregáció által veszélyeztetett településrészek, utcák Lőrinci Középső Városrészében: a Tabán, és az Ady
utca, valamint az Árpád út.
Az IVS szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területeire vonatkozóan a következő konkrét
részcélokat tűzte ki:
A szegregációval veszélyeztetett területen élők lakhatási- és környezeti körülményei javításának segítése.
A szegregációval veszélyeztetett területen élők munkaerő-piaci aktivitásának ösztönzése.
Az IVS-ben javasolt antiszegregációs beavatkozások az alábbiak:
a telepszerű, szegregált lakókörnyezeti népesség társadalmi, gazdasági szempontú vizsgálata
a feltárt problémák alapján pedig cselekvési programok kidolgozása
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
Nappali szociális ellátás
Idősek nappali ellátása
Gyermekjóléti Szolgáltatás
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Lőrinci Városi Önkormányzat
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Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Családsegítés
Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben
Lakhatási integráció
Foglalkoztatási integráció
Oktatási integráció

1.5.1.1

IVS által kitűzött középtávú célok megvalósulása (7-8 év)

Az IVS városfejlesztési célok az alábbiak, melyek közül már megvalósult, vagy jelenleg is folyamatban van. Ezen
felül vannak olyan beruházási elemek, melyek források hiánya miatt vagy egyéb okokból még nem kerültek
megvalósításra.
I. A kis- és középvállalkozói gazdasági struktúra kiépítése lőrinci regionális és térségi pozíciójára
alapozva
1. prioritás: A vállalkozási telephelykínálat növelése
Zöldmezős vállalkozási terület előkészítés és infrastruktúra kiépítése a 21-es mentén
Rozsdaterület-rehabilitációs és újrahasznosítási program
Városmarketing-program
2. prioritás: Vállalkozásfejlesztés szervezeti feltételeinek megteremtése
Zagyva menti térség közös fejlesztési program
Vállalkozásfejlesztési lobbi-, marketing-szervező- és menedzselő tevékenység intézményesítése
Helyi kis- és középvállalkozók elindulását,
marketingtevékenységét segítő és ösztönző program

talpon

maradását,

kapcsolatépítését

és

3. prioritás: Humánerőforrás-fejlesztés
Vállalkozói kultúra erősítését, információs technológia elsajátítását, pályázási és hitelszerzési esélyek
növelését szolgáló program
II. Kertváros-jelleg városszerkezeti, városképi és társadalmi-intézményi feltételeinek megteremtése
1. prioritás: A kertváros hagyomány és jövőkép tudati feltételeinek megteremtése
Szellemi és tárgyi örökség feltárása, dokumentálása és közkinccsé tétele,
Közösségfejlesztés, közösségi részvétel erősítését, közösségi tudat erősítését szolgáló rendezvények,
intézmények rendszere
Civil szervezetek megerősítése, a fejlesztésben való részvételének intézményrendszere
A kertváros-hagyományt és az ipari műemlékek felértékelődését elősegítő rendezvények, kiállítások,
műhelynapok
2. prioritás: Városszerkezeti, városépítészeti megújulás
Főtér és Főutca program: hagyomány és modernizáció
Értékvédelmi program
Zöldfelület-rehabilitációs és -fejlesztési program
A vasút városszerkezeti integrálásának programja
Lőrinci Városi Önkormányzat
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3. prioritás: Kisvárosi szerepkör erősítése
Alap- és középfokú oktatás-, felnőttoktatás-fejlesztési program
Sport-, kultúra- és szabadidős intézményfejlesztési program
Kiskereskedelem- és szolgáltatás-fejlesztési program
Tömegközlekedési infrastruktúra fejlesztése
4. prioritás: Tájfenntartás és hasznosítás megújítása
Kistérségi tájgondnokság megszervezése
Rekultivációs program (pernyehányó, salakhányó, felhagyott bányák, illegális hulladéklerakók)
Zagyva menti rekreáció és kirándulóturizmus-fejlesztési program
Történelmi vegyes kertgazdálkodási célú táj rehabilitációs program

1.5.2

Hatályos településfejlesztési és településrendezési
szerződések

Az Étv. meghatározza a településfejlesztési és településrendezési szerződés jogintézményét:
„30/A. §(1) A települési önkormányzat egyes településfejlesztési célok megvalósítására településrendezési
szerződést (a továbbiakban: szerződés) köthet az érintett telek tulajdonosával, illetve a telken beruházni
szándékozóval (a továbbiakban együtt: a cél megvalósítója).
(2) A szerződés megkötése előtt a települési önkormányzat képviselő-testületének döntenie kell a cél
megvalósítója által készített telepítési tanulmánytervről annak hiánytalan benyújtásától számított 30 napon belül.”
A település településrendezési szerződéseket kötött, melyek elsősorban a vállalkozások szerkezeti terv
módosítási igénnyel rendelkező fejlesztéseihez kapcsolódnak.

Lőrinci Városi Önkormányzat
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1.6

Településrendezési Tervi előzmények

1.6.1

Hatályban lévő településrendezési eszközök

Lőrinci jelenleg hatályos településrendezési terve a 28/2004. (IV.29.) határozattal elfogadott „Lőrinci
Város Településszerkezeti Terve” című dokumentum, mely megléte óta több alkalommal módosításra
került.
A településrendezési tervet, a helyi építési szabályzatot, szabályozási tervet és a településszerkezeti tervet több
alkalommal is módosította Lőrinci Város Önkormányzata, a 3/2016. (I. 11), 2/2016. (I. 11), 9/2012. (II. 15),
4/2010. (II. 13), 8/2008. (IV. 29), 22/2006. (XI. 23) és a 23/2005. (XII. 15). önkormányzati rendelettel.
A településrendezési eszközök módosítása során aktualizálásra kerülnek a beavatkozással érintett területek
miatt a településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv rajzi és írásos munkarészei, és ezek
alátámasztó munkarészei.
A módosítások:
Lőrinci Város 25/2004. (IV.29.) rendelettel elfogadott Helyi Építési szabályzata legutóbbi, 3/2016. (I.11.)
önkormányzati rendelettel módosított változata a hatályos.
A többször módosított rendeletet foglalja egységes szerkezetbe a szabályozás, a szintén egységes szerkezetben
elfogadott Településszerkezeti Terv alapján.
A Helyi Építési Szabályzat az utóbbi években az alábbiak szerint módosult:
A 23/2005. (XII.15.) rendelet a módosításról
o

R 1.§ /3/ bekezdése szer R 1.§ /3/ bekezdése kiegészül az alábbiak szerint: a Helyi Építési
Szabályzat csak a mellékelt „és az M=1:2000 méretarányú SZT-3 jelű belterületi
(Városközpont), SZT-4 jelű külterületi (volt szovjet laktanya) Szabályozási Tervekkel illetve a …
és a 2. sz. melléklettel”együtt érvényes.

o

R 1.§ /3/ bekezdése kiegészül az alábbiak szerint: a Helyi Építési Szabályzat csak a mellékelt
„és az M=1:2000 méretarányú SZT-3 jelű belterületi (Városközpont), SZT-4 jelű külterületi (volt
szovjet laktanya) Szabályozási Tervekkel illetve a … és a 2. sz. melléklettel”együtt érvényes.

o

/1/ R 2. § /1/ bekezdése kiegészül az alábbi k), l), m), n) pontokkal:


k) az építési helyet és határát



l) eltérésekkel szabályozott építési vonal



m) új épület építési engedélyének feltételeként bontandó építmény,-rész



n) bontás esetén vissza nem építhető épület,-rész

o

/1/ R 19. § /3/ bekezdése az alábbiak szerint módosul: A területfelhasználási egység
övezeteiben elhelyezett kereskedelmi célú épület „nettó” szintterülete az övezeti előírások
betartása esetén sem haladhatja meg a 200 m²- t.

o

/1/ R 21. § /8/ bekezdése az alábbiak szerint módosul: A területfelhasználási egység
övezeteiben elhelyezhető kereskedelmi szolgáltató, vendéglátó és szálláshely-szolgáltató
épület „nettó” szintterülete az övezeti előírások betartása esetén sem haladhatja meg a 300 m²t.

o

/1/ R 23. § /5/ bekezdése az alábbiak szerint módosul: A területfelhasználási egységben
elhelyezett kereskedelmi célú épület „nettó” szintterülete az övezeti előírások betartása esetén
sem haladhatja meg az „1400” m²- t.

o

/1/ R 21.§ /1/ bekezdésében a zárójelben feltüntetett tervlap számozás (SZT-2) törlésre kerül.

o

/2/ R 20.§ /3/ bekezdésében szereplő táblázat kiegészül:
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o

/1/ R 23.§ /1/ bekezdése módosításra kerül: az SZT-2 tervlap megnevezés a Szabályozási
Tervlapokon megnevezésre változik.

o

/2/ R 23.§ /3/ bekezdésében szereplő táblázat az alábbiak szerint kiegészül:

o

R 23.§ kiegészül az alábbi /8/ bekezdéssel:


„/8/ A Vt-5 építési övezeteiben új épület építése csak szabályozási tervben kijelölt
építési vonalra, ennek hiányában az utcai telekhatárra, a kialakult utcakép jellegének
megfelelően zártsorúan telepítve engedélyezhető.”

o

/1/ R 18. § /1/ bekezdésének táblázatában megszűnik a Különleges területek „Művelődési
központ Km” megnevezés.

o

/1/ R 25. § /3/ bekezdésben szereplő táblázat az alábbiak szerint kiegészül:

o

/2/ R 25. § kiegészül az alábbi /9/ ,/10/, /11/, /12/ és /13/ bekezdésekkel:

o



/9/ Az építési övezet telkei teljes közművesítettség esetén építhetők be.



/10/ A Gip-4 övezetben épületek alacsony hajlású (15-45°) tetővel, egyéb épület csak
magastetővel (30-45°) helyezhető el. A melléképítmények tetőformálása és tetőfedő
anyaga a főépülettel megegyező legyen. Lapostető kialakítása csak alárendelt
épületrészen engedélyezhető.



/11/ A Gip-4 övezetben technológiai célú építmények esetében az építési hatóság a
maximális építménymagasságot 10,0 méterre növelheti.



/12/ A herédi úti iparterületi övezetekben a parkolási rendelet előírásai szerint ingatlan
mellett önálló telken is kialakíthatók gépjármű-várakozóhelyek.



/13/ Az iparterület övezeteinek telkein, ha az építési hely nincs feltüntetve, úgy új
épület, építmény a telekhatároktól legalább 10-10 m távolságra helyezhető el.

/1/ R kiegészül az alábbi 51. § -al: „A Városközpont SZT-3 jelű szabályozási terv területének
építészeti és sajátos közterület-alakítási előírásai.”:


51. § A Városközpont az SZT-3. jelű tervlapon szabályozott terület, a vasútterület –
Bajcsy Zsilinszky Endre utca – 1380 és 1294 hrsz – József Attila utca – Hársfa utca –
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Keleti utca- 2133. sz. közút – Zagyva töltése –1144 hrsz. telek – 1064 és 1049 hrsz
(Óvoda) telkek – Rákóczi utca – 976 hrsz út – 974 hrsz telek által határolt területre
terjed ki.


A SZT-3. tervlapon javasolttól eltérő telekalakítás, új épület elhelyezése, meglévő
épület bővítése, emeletráépítése ill. tetőtérbeépítése esetén az építési engedélyezési
tervek benyújtása előtt a véleményeztetni kell tervet a városi főépítésszel és a
főépítész állásfoglalását mellékelni kell az építési engedélyezési tervhez.



/3/ A kiemelt városképi jelentőségű területen új építés, illetve átépítés esetén külön
gondot kell fordítani az utcaképi illeszkedésre, melyet az engedélyezési tervben
megítélhető módon igazolni kell.



/4/ Új épület elhelyezése, meglévő épület bővítése esetén az adott építési hely
környezetében az építési helyen kívül eső épületeket, épületrészeket el kell bontani,
ha azt az SZT-3. az építési engedély feltételeként előírja. Az „építési engedély
feltételeként bontandó épületek, építmények” szintterülete nem növelhető,
átalakításuk csak a legszükségesebb közegészségügyi, biztonsági, ill. életvédelmi
célból megengedett. Felújításuk csak a rendeltetésszerű használatukhoz szükséges
mértékben, a kötelező jó karbantartás körében lehetséges.



/5/ Az „eltéréssel szabályozott építési vonal”-tól az épület homlokvonala a telek
belseje felé legfeljebb 5 méterre eltérhet.



/6/ A „bontás esetén vissza nem építhető épület” szintterülete nem növelhető.



/7/ Az építési helyen belül meglévő épülethez való hozzáépítés csak a meglévő
épülethez anyagában, kialakításában, magasságában illeszkedő módon
engedélyezhető.



/8/ Az épület külső homlokzatának városképi megjelenése érdekében az építési
hatóság a városképet, az épület esztétikáját, harmóniáját rontó elemek
megszüntetését, az épület jellegétől idegen toldalékok, hirdetőberendezések bontását
elrendelheti.



/9/ A SZT-3. kiemelt városképileg jelentős közterület, ezért a közterületek kialakítására
egyidejűleg kell készíteni a közlekedési és kertépítészeti terveket. A Szabadság tér
részletes városépítészeti közterületrendezési engedélyezési terv alapján közmű-,
közlekedés-, kerttervező, esetleg iparművész bevonásával készülhet. Az egységes,
minőségi, „művészi” színvonalú városkép érdekében az engedélyezési tervnek meg
kell határoznia a minőségi, időtálló díszburkolatot, mintáját, szegélyét, az árkokat
lefedő burkolatot…stb. az utcabútorokat, lámpákat, szemeteseket, padokat, a
kialakítandó, ültetendő növényzetet, a központban elhelyezendő táblák és feliratok
tipográfiáját és grafikáját és a központban helyet kapó egyéb tárgyak kialakítását (pl
tűzcsap, gépészeti létesítmények…stb.)



/10/ A Szabadság téren új vegyes funkciójú, fedett-nyitott közösségi funkciójú
közterületi épület, „sztoa” építésére építési hely van kijelölve az SZT-3. tervlapon,
amelyben időszakos és állandó kiállítások, önkormányzati és magán
információs/hirdető táblák, illetve ingyenes internetes pontok, közkút elhelyezhetők. A
sztoa-buszmegálló a Polgármesteri Hivatal új bejárata mellett kialakuló új tér átjárható
térfala. Az építmény kialakításánál figyelembe kell venni, hogy átlátható, biztonságos
és vandálbiztos, könnyen tisztítható (öntisztuló) a városképbe illeszkedő legyen.



/11/ A közterületeken és onnan láthatóan reklámok csak az épülettel együtt
tervezetten és a /8/ bek. szerinti tervvel összhangban helyezhetők el.
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/12/ SZT-3. tervlapon szabályozott terület övezeteiben kizárólag az épületek saját
funkciójához kapcsolódó tájékoztató tábla, egységes tervezéssel a homlokzat
architektúrájához igazodó módon helyezhető el.



/13/ A területen tájékoztató, útbaigazító táblák csak egységes kialakítással, csoportos
elrendezésben telepíthetők egységes kiviteli terv alapján.



/14/ A gyalogos közlekedési területek burkolatait időtálló túlnyomórészt helyi – térségi
kőből kell készíteni.



/15/ Az épületek homlokzatain alkalmazható anyagok: vakolat, nyerstégla, kő, fa,
üveg, fém, cserép.



/16/ Az épületek tetőtérbeépítése során ablak-bevilágító felület csak tetősíkban
helyezhető el.



/17/ Kerítésépítés:


a) a Szabadság téren 1,60 - 2,00m közötti áttört kerítés építendő. Kivételt
képeznek a közparkok, ahol a max. 90 cm magas tömör lábazaton áttört
kovácsoltvas kerítés építendő.



b) a SZT-3 többi részén max. 60 cm-es tömör lábazatra épített 1, 80 m
magas áttört kerítés építhető. Látszóbeton, drótfonat és „szőrős” deszka
használata tilos.



/18/ Az épületek homlokzatán és tetőzetén légvezeték, közművezeték, hírközlési és
gépészeti berendezés, fémkémény az utca felől látható illetve a városképet zavaró
módon nem helyezhető el.



/19/ A közterületekről látható épületek homlokzati kialakítását, átalakítását érintő
munkák esetén (színezés, burkolat, nyílászárók, tetők stb.) továbbá a közterületekről
látható klíma és egyéb épületgépészeti berendezéseket illetően az építési
engedélyezési eljárást megelőzően a homlokzati és színezési terveket
véleményeztetni kell a főépítésszel, melynek alapján az építési hatóság kikötéseket
tehet, vagy a létesítést, elhelyezést megtilthatja.



/20/ A középületek, közintézmények homlokzati felületeit -a sajátos, egyedi hangulatú
városközponti kép érdekében- részben felület, vagy csík formájában minőségi
épületkerámiával (majolikával) kell ellátni.



/21/ A közművezetékek átépítésekor és új vezeték fektetésekor a gazdaságos
területhasználatra figyelmet kell fordítani. Utak alatt a közművek elrendezésénél
mindig a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét kell biztosítani.



/22/ A területen új légvezeték nem helyezhető el. A meglévő légvezeték esetében
csak az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges munkálatok végezhetők. A
meglévő légvezetékek cseréje nem megengedett, felújításuk földkábelként történhet.



/23/ Fák akkor vághatók ki, illetve akkor csonkolhatók, ha azt a fa egészségi állapota,
vagy a balesetveszély azt elengedhetetlenül szükségessé teszi.



/24/ A SZT-3.- n jelölt telken belüli meglévő parkosított területeket meg kell tartani.
Azok folyamatos fenntartásáról, intenzív növénytelepítésről a tulajdonos, üzemeltető
köteles gondoskodni.



/25/ A megmaradó növényzet építés alatti megfelelő védelméről gondoskodni kell.



/26/ Az Öregtemető Kegyeleti Park hangsúlyos bejárata megtartandó, felújítása csak
külön építési engedély alapján végezhető.
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o

o



/27/ A Rákóczi utca Szabadság tér csomópontjában az élelmiszerüzlet (hrsz: 1053)
terven jelölt épületére az épület felújításakor, bővítésekor magastető építendő.



/28/ Utcabútorok


a) Tömegközlekedési megállókban egységes megjelenésű, fedett
várópavilon telepítendő. Felületükön csak vele egybeépített reklám
helyezhető el.



b) Szeméttárolókat, telefonfülkéket újonnan minden megállóban egységes
kialakításban kell elhelyezni.



/29/ A behajtók kialakítása, felújítása során a burkolatot a járdától eltérő
anyaghasználattal kell elkészíteni.



/30/ SZT-3. által szabályozott területen a 18,0 m-nél szélesebb közterület
területsávjában biztosítani kell a kétoldali fasort, kétoldali járdát és parkolósávot. A
Szabadság tér – József Attila utca környezetében a gyalogos közlekedés felületeit
díszburkolattal kell kialakítani.



/31/ A Szabadság téren a közúti szigetsávban az út közepén egyedi tervezésű
lámpasor helyezendő el. A lámpákat az út közepére kell telepíteni.



/32/ A könyvtár körüli parkban színpad/dobogó biztosíthat helyet az időszakos
rendezvényeknek. A színpad/dobogó alkalmanként könnyűszerkezettel lefedetté
tehető. Kialakításánál a környezet figyelembevételével, ahhoz maximálisan illeszkedő,
kulturált építmény alakítandó ki. A színpadot úgy kell kialakítani, hogy léptékével
igazodjon a könyvtár és a park léptékéhez.

/1/ R 1. sz. melléklete kiegészül az alábbiak szerint:


L) 1051, 1150/1, 1150/2, 1151, 1153/2, 1154, 1155, hrsz-ú telek



M) 983, 985, 986, 987, 988 hrsz-ú telkek

/1/ R kiegészül a 2. sz. melléklettel: Elővásárlási joggal érintett telkek jegyzéke. Az
önkormányzat az alábbi telkekre elővásárlási jogot rendel el:


A 2. sz. melléklet táblázata:

22/2006. (XI.23.) rendelet a módosításról:
o

R 2.§/1/ bekezdése kiegészül az alábbi o) és p) ponttal:


o) nem beépíthető terület



p) zöldfelületként fenntartandó nem beépíthető terület

o

R 1. § /3/ bekezdése kiegészül az alábbiak szerint: a Helyi Építési Szabályzat csak a
mellékelt…”valamint az M=1:2000 méretarányú belterületi (SZT-5) Szabályozási
Tervvel”… együtt érvényes

o

R 3. § /3/ bekezdés az alábbiak szerint módosul: „Belterületi kötelezettség terheli a SZT- 1
és az SZT-5 tervlapokon jelölt területeket, melyeken fasorok, többszintes nyövényzet
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telepítendő. A belterületi kötelezettségeknek 5 éven belül vagy a használatbeviteli
engedély kiadását megelőzően kell eleget tenni”
o

5. § /6/ bekezdés az alábbiak szerint módosul: „Az Egyedi Karakterű Védett területeken
telekhatár korrekció csak ott engedélyezhető, ahol az a tömb kialakult telekszerkezetét
jelentősen nem befolyásolja, a telek és a szomszédos telkek kontúrját javítja és
legfeljebb a telek területének 15%-át érinti vagy a korrekció az SZT -n megadott irányadó
telekhatár megszűntetés illetve irányadó telekhatár szerint történik.”

o

/5/ bekezdés kiegészül az alábbi /7/ bekezdéssel: „Nem beépíthető területként szabályozott
telekrész nem osztható meg”.

o

9 §. Az alábbi /8/ és /9/ bekezdésekkel egészül ki:


„/8/ Lőrinci közigazgatási területén mobil árusító, vendéglátóhely elhelyezése és
működtetése közterületen kizárólag rendezvény idején, az arra kijelölt területen,
egyéb rendeletben szabályozott módon, engedély alapján lehetséges.”



„/9/ Közterületen új árusító, vendéglátó építmény csak az autóbusz-átszállóhely
területén, az ott kijelölt építési helyen, az autóbusz-átszállóhely építményeivel
együtt tervezve, egységes építészeti kialakítással helyezhető el.”

o

11 § az alábbi /10/ bekezdéssel egészül ki: „Lőrinci közterületein mobil reklámhordozó
nem helyezhető el”

o

12 § az alábbi /9/ bekezdéssel egészül ki: „Zöldfelületként fenntartandó nem beépíthető
területen legalább egy szintes növényzetet kell fenntartani, ami lehet gyep, veteményes
vagy bármilyen talajtakaró növény.”

o

R 14 § /4/ bekezdése az alábbiak szerint módosul: „Az EK területek határa:

o

o



a/ Árpád utca – Rákóczi u. – Kossuth u. – vasút – Öregtemető – kiskastély – új
könyvtár telke – a régi kultúrházig bezárólag



b/ a Nefelejcs utca mentén a hrsz. 13/3, 13/4 (óvoda) 13/5 és a hrsz. 109 alkotta
telkek együttese



c/ Cukorgyári lakótelep területe: 2, 3/1, 3/2, 3/3 telkek az SZT – 5 szerint.”

R 15§ az alábbi /4/ és /5/ bekezdéssel egészül ki:


„/4/ az SZT – 5 tervlapon jelölt épületek (Zsófia malom, központi épület és régi
siló) műemléki védelemre javasoltak. A müemléki védelem eljárás
befejeződéséig az épületek helyi védelem alatt állnak.



/5/ a selypi malom telkét és a selypi művelődési ház telkét magába foglaló SZT –
5 szerint javasolt műemléki környezetére a műemléki védelmi eljárás lezárultáig
helyi Egyedi Karakterű Védett Területekre vonatkozó szabályok érvényesek.”

R 18. § /1/ bekezdés táblázatában a Különleges területek az alábbiak szerint módosulnak:
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o

R 20. § /3/ bekezdésben szereplő táblázat kiegészül:

o

R 20.§. az alábbi /9/ – /12/ bekezdéssel egészül ki:


/9/ Az SZT-5 területén lévő Lk-1 és Lk-4 övezetekben, a Lőcsei utca-Árpád utca
sarkán lévő orvosi rendelő telke és a 22/3 hrsz-ú telek kivételével, a lakásszám nem
növelhető, meglévő épületet bővíteni, új építményt kialakítani csak meglévő lakás
bővítése vagy lakást kiszolgáló funkció elhelyezése céljából szabad az építési helyen
belül.



/10/ Az övezetben építési tevékenység esetén a tömör vasbetonkerítéseket legkésőbb
a használatbavételi engedély kiadása előtt el kell bontani és a HÉSZ előírásainak
megfelelő kerítést kell építeni.



/11/ Építési tevékenység hiányában a tömör vasbetonkerítéseket a közterület felől a
helyi klimatikus és tájolási viszonyoknak megfelelő növénnyel kell befuttatni. A
futónövényeket e rendelet hatálybalépését követő legfeljebb 1 éven belül el kell
ültetni.



/12/ A Lőcsei utcában a szabályozási terv e módosításának hatálybalépésekor
meglévő 3 emeletes lakóépületen magas tető kialakítása akkor is engedélyezhető, ha
a jelenlegi építménymagasság a 9 métert meghaladja, de a meglévő
építménymagasság a tetőtérbeépítéssel legfeljebb 0,5 méterrel növelhető meg.”

o

R 23.§ /1/ bekezdése módosításra kerül: az SZT-2 tervlap megnevezés a Szabályozási
Tervlapokon megnevezésre változik.

o

R 23.§ /3/ bekezdésében szereplő táblázat az alábbiak szerint kiegészül:

o

R 24.§ /5/ az alábbiak szerint módosul: „/5/ A területfelhasználási egységben elhelyezett
kereskedelmi célú épület bruttó szintterülete, a Vt-1 övezet kivételével, az övezeti előírások
betartása esetén sem haladhatja meg az 1000 m²-t.”

o

R 28. §. az alábbi /9/ - /15/ bekezdéssel kiegészül:


„/9/ Vt-7 övezetben csak lakó, intézmény, iroda és legfeljebb 500 m2 bruttó
szintterületű kereskedelmi rendeltetésű épület helyezhető el.



/10/ A 18 hrsz-ú telek Vt-7 övezetbe sorolt telekrészén csak a lakófunkciót kiszolgáló
funkció helyezhető el.



/11/ Vt-7 övezet telkein lévő épületeken illetve bővítményeiken – a Coop áruház
kivételével – csak az épületek eredeti nyílászáróival azonos anyagú, az eredeti
építészeti koncepcióhoz illeszkedő építészeti megformálású új nyílászárók
helyezhetők el.



/12/ Vt-7 övezetben magas tető csak hagyományos égetett cseréppel fedhető.

Lőrinci Városi Önkormányzat
42

Lőrinci Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK
Egyeztetési változat


/13/ Vt-7 övezetben építési tevékenység esetén a tömör vasbetonkerítéseket
legkésőbb a használatbavételi engedély kiadása előtt el kell bontani és a HÉSZ
előírásainak megfelelő illetve Vt-7 övezet sajátos városképi karakteréhez illeszkedő
kerítést kell építeni.



/14/ Építési tevékenység hiányában a tömör vasbetonkerítéseket a közterület felől a
helyi klimatikus és tájolási viszonyoknak megfelelő növénnyel kell befuttatni. A
futónövényeket e rendelet hatálybalépésétől számított legfeljebb 1 éven belül el kell
ültetni.



/15/ A Nefelejcs utcai óvodával szomszédos telkek garázsainak az óvoda telkéről
történő megközelíthetőségét legfeljebb 5 éven belül meg kell szűntetni. Az óvodával
szomszédos telken az építési tevékenység feltétele, hogy a kiszolgáló épületek,
építmények az óvoda telkének érintése nélkül megközelíthetők legyenek.”

o

R 24.§ /3/ bekezdésében szereplő táblázat kiegészül:

o

R24.§. az alábbi /8/-/17/ bekezdésekkel egészül ki:


„/8/ Az SZT-5 tervlapon ábrázolt nem beépíthető területként illetve zöldfelületként
fenntartandó nem beépíthető területként szabályozott telekrészeken épület, építmény,
melléképület nem helyezhető el, a meglévőkön a bontáson kívül semmiféle építési
tevékenység nem végezhető, rendeltetésük változtatása nem engedélyezhető.



/9/ A Zsófia malom (20/2 hrsz.) telken kizárólag a jelenlegi tevékenységhez szükséges
illetve azt kiszolgáló, ahhoz kapcsolódó tevékenységek számára alakítható ki új
épület, illetve engedélyezhető építési tevékenység, kivéve a lakóterületként
szabályozott telekrészt, amelyen csak a lakást kiszolgáló rendeltetésű épület
helyezhető el



/10/ A területfelhasználási egység területén nyeles telek nem alakítható ki.



/11/ Telekalakítás csak akkor engedélyezhető, ha az új telkek közterületi kapcsolata
közvetlenül vagy a nem beépíthető telekrészen kialakított kiszolgáló út kapcsolattal
közvetetten biztosítható.



/12/ A nem beépíthető terület kiszolgáló útként történő kiépítését a közlekedési és
közműterületekre vonatkozó előírások betartásával kell kialakítani.



/13/ A /8/ bekezdés előírása alól kivételt képeznek az SZT-5 tervlapon feltűntetett
iparvágányok, amelyek felújíthatók és a rendeltetésszerű működésükhöz szükséges
építmények a nem beépíthető területen belül is elhelyezhetők olyan módon, hogy
legalább 10 méter széles sáv gépjármű közlekedés számára szabadon maradjon.



/14/ Az övezetben meglévő iparvágány csak az üzemeltető és a MÁV
hozzájárulásával bontható el. Üzemelő iparvágány rendeltetésszerű használatának
feltételeit a telken belül biztosítani kell az üzemeltetővel kötendő megállapodással
összhangban.
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/15/ Iparvágány tengelyétől számított 4 méteren belül épület, építmény, melléképület,
burkolt felület nem alakítható ki, kivéve az iparvágány rendeltetésszerű
üzemeltetéséhez szükséges építményeket.”



/16/ Iparvágány és a tengelyétől számított 4-4 méteres sáv „jó karbantartása” az
üzemeltető feladata.



/17/ Építési tevékenység esetén a tömör vasbetonkerítéseket legkésőbb a
használatbavételi engedély kiadása előtt el kell bontani és a HÉSZ előírásainak
megfelelő kerítést kell építeni.



/18/ Építési tevékenység hiányában a tömör vasbetonkerítéseket a közterület felől a
helyi klimatikus és tájolási viszonyoknak megfelelő növénnyel kell befuttatni. A
futónövényeket legfeljebb 1 éven belül el kell ültetni.”

o

R 26.§ (1) bekezdése a következők szerint módosul: „Mezőgazdasági üzemi gazdasági terület
Gm-1, Gm-2 jelű övezetében mezőgazdasági üzemi építmények, továbbá mezőgazdasági célú
kereskedelmi, szolgáltató épületek és a mezőgazdasági üzemi tevékenységgel
összeegyeztethető ipari, kereskedelmi, szolgáltatási építmények; Gm-3 jelű övezetében a
növénytermesztés célját szolgáló fóliasátor, üvegház és az azok üzemeltetéséhez szükséges
épületek létesíthetők.

o

/2/ R 26.§ (3) bekezdés táblázata helyett a következő táblázatot kell alkalmazni:

o

R 28. § /1/ bekezdése kiegészül az alábbi g/ és h/ pontokkal:

o

o



/g/ sportterület (Ksp)



/h/ hulladékkezelő-telep (Kh).”

R kiegészül az alábbi 34/a és 34/b. paragrafusokkal: Különleges – Hulladékkezelő-telep” 34/a.
§.


/1/ Hulladék kezelő telepen a pernyehányó rendezését szolgáló hulladékok
kezelésével összefüggő építmények helyezhetők el.



/2/ Az épületek elhelyezésének övezeti előírásai:



/3/ A területen építési engedély csak a környezetvédelmi és közegészségügyi
követelményeket tisztázó elvi építési engedély alapján adható ki.

„Különleges – Sportterület 34/b. §.
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o



/1/ Sportterületen csak a sporttolást szolgáló és ahhoz kapcsolódó épületek,
építmények helyezhetők el.



/2/ Az övezetben épület csak a telek teljes közművesítettsége esetén helyezhető el.



/3/ Az épületek elhelyezésének övezeti előírásai a következők:



/4/ Az övezet telkein elhelyezhető melléképítmények:


a/ közműbecsatlakozási műtárgy,



b/ hulladéktartály tároló,



c/ a sportolást szolgáló kerti építmény,



d/ napkollektor.



/5/ Az övezetben új épület csak az építési helyen belül alakítható ki, a meglévő
épületek az övezeti előírással összhangban bővíthetők, de a bővített épület nem
haladhatja meg a telek területének 5 %-át.



/6/ A minimális zöldfelületi arányon belül a nem sportolási célú, biológiailag aktív
zöldfelület aránya nem lehet kevesebb a telekterület 15 %-nál.



/7/ Az övezetben építési tevékenység esetén a tömör vasbetonkerítéseket legkésőbb
a használatbavételi engedély kiadása előtt el kell bontani és a HÉSZ általános
előírásainak megfelelő kerítést kell építeni. A futballpálya előtti szakaszon a városképi
karakterhez illeszkedő hagyományos téglafalazású tömör kerítés is kialakítható, vagy
a vasbetonkerítés megtartható, de azt a közterület felől a helyi klimatikus és tájolási
viszonyoknak megfelelő növénnyel kell befuttatni. A futónövényeket legfeljebb 1 éven
belül el kell ültetni. ”

R kiegészül az alábbi 39/a. § -al: (Általános mezőgazdasági terület szélerőmű parkkal Má-sz):
Általános mezőgazdasági terület szélerőmű parkkal (Má-sz) „39/a.§


(1) Általános mezőgazdasági terület szélerőmű parkkal elnevezésű és Má-sz jelű
területfelhasználási egység az árutermelő mezőgazdasági termelés céljából és
szélerőmű tornyok kialakítására kijelölt területfelhasználási egység.



(2) A területfelhasználási egység területén az általános mezőgazdasági terület szerinti
gazdasági épületek, továbbá a szélerőműpark építményei (szélerőmű torony,
trafóállomás) helyezhetők el, ha arra a környezetvédelmi engedélyezési eljárás is
lehetőséget ad.



(3) A mezőgazdasági termeléssel összefüggő gazdasági épületek a HÉSZ általános
mezőgazdasági terület övezeteire meghatározott előírásai és a következő előírások
együttes figyelembevételével létesíthetők.





a) Szélerőmű torony és gazdasági épület között legalább a torony
dőléstávolságának megfelelő védőtávolságot kell biztosítani.



b) A területfelhasználási egység övezeteiben lakóépület nem létesíthető.

(4) A szélerőmű tornyok üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra hálózatok csak
föld alatt vezethetők.
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o



(5) Szélerőműpark, szélerőmű torony csak a környezetvédelmi, természetvédelmi,
tájképvédelmi követelményeket, és a meglévő közműhálózatok védelmével
kapcsolatos műszaki követelményeket tisztázó elvi építési engedély alapján
létesíthető.



(6) Szélerőmű tornyok –erdőterülettől, nagyfeszültségű légvezetéktől, országos
közúttól a dőléstávolságnak megfelelő; –az országos ökológiai hálózat területétől,
helyi jelentőségű védett természeti területtől legalább 500 m; a meglévő és tervezett
lakóterülettől, intézményi jellegű különleges területtől, vegyes területtől legalább 1000
m; meglévő és tervezett gazdasági területtől legalább 300 m védőtávolság
biztosításával létesíthetők.



(7) A szélerőmű tornyokat úgy kell elhelyezni, hogy azok a szomszédos település
igazgatási területének területfelhasználását, helyi építési szabályzata szerinti vagy
annak hiányában OTÉK szerinti övezeti építési lehetőségeit nem korlátozhatják. (A
szélerőműtorony dőléstávolságaként a torony és a felfelé mutató forgószárny együttes
magasságának másfélszeresét kell figyelembe venni)

R kiegészül az alábbi 51/a. § -al: „Selyp SZT-5 jelű szabályozási terv területének építészeti és
sajátos közterületalakítási előírásai 51/a. §


/1/ Selyp városrész az SZT-5. jelű tervlapon szabályozott terület, a vasúti terület –
közigazgatási határ – 0103 hrsz-ú ingatlan – 21, 155, 154, 152, 112-128 hrsz-ú telkek
– 105 hrsz-ú telek – 35/1-3 hrsz-ú, 24-34 hrsz-ú telkek – 55, 77, 80 hrsz-ú telkek –
Mikszáth Kálmán utca – 548’, 549, 561/2, 563 hrsz-ú telkek – Akácfa utca- vasúti
terület által határolt területre terjed ki.



/2/ Az SZT-5. tervlapon javasolttól eltérő telekalakítás, továbbá Gksz-2* és a Gksz-6
övezetek kivételével új épület elhelyezése, meglévő épület bővítése, emeletráépítése
ill. tetőtérbeépítése esetén az építési engedélyezési tervek benyújtása előtt a
véleményeztetni kell a tervet a városi főépítésszel és a főépítész állásfoglalását
mellékelni kell az építési engedélyezési tervhez.



/3/ Az Árpád utca, Nefelejcs utca és a zagyvaszántói út mentén új építés, illetve
átépítés esetén külön gondot kell fordítani az utcaképi illeszkedésre, melyet az
engedélyezési tervben megítélhető módon igazolni kell.



/4/ Amennyiben a telken az SZT építési helyet jelöl, akkor új építmény, meglévő épület
bővítése csak az építési helyeken belül helyezhető el. Építési hely hiányában, hacsak
az övezeti előírás másképpen nem szabályozza, az OTÉK és a HÉSZ általános
előírásai szerint, az övezeti paraméterek betartásával lehet a telken épületet építmény
elhelyezni.



/5/ Az építési helyen belül meglévő épülethez való hozzáépítés csak a meglévő
épülethez anyagában, kialakításában, magasságában illeszkedő módon
engedélyezhető.



/6/ Az épület külső homlokzatának városképi megjelenése érdekében az építési
hatóság a városképet, az épület esztétikáját, harmóniáját rontó elemek
megszüntetését, az épület jellegétől idegen toldalékok, hirdetőberendezések bontását
elrendelheti.



/7/ A Nefelejcs utca-Árpád utca kereszteződésben tervezett körforgalmi csomópont és
térsége valamint a tervezett autóbusz-átszállóhely, továbbá a kettő közötti útszakasz
közösen, részletes közlekedési, városépítészeti, közterületrendezési engedélyezési
terv alapján közmű-, kerttervező, esetleg iparművész bevonásával készülhet. Az
egységes, minőségi, „művészi” színvonalú városkép érdekében az engedélyezési
tervnek meg kell határoznia a minőségi, időtálló díszburkolatot, mintáját, szegélyét, az
árkokat lefedő burkolatot…stb. az utcabútorokat, lámpákat, szemeteseket, padokat, a
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kialakítandó, ültetendő növényzetet, az alközpontban elhelyezendő táblák és feliratok
tipográfiáját és grafikáját és a központban helyet kapó egyéb tárgyak kialakítását (pl
tűzcsap, gépészeti létesítmények…stb.)


/8/ Az autóbusz-átszállóhely építményének kialakításánál figyelembe kell venni, hogy
átlátható, biztonságos és vandálbiztos, könnyen tisztítható (öntisztuló) a városképbe
illeszkedő legyen és helyet kell biztosítani növekvő számú kerékpár
elhelyezhetőségének.



/9/ A /7/ bekezdésben meghatározott közterületek, továbbá a Nefeljecs utca, az Árpád
utca és a vasútállomáshoz vezető kiszolgáló út mentén, továbbá onnan láthatóan
reklámok csak az épülettel együtt tervezetten és a /9/ bek. szerinti tervvel
összhangban helyezhetők el.



/10/ A /9/ bekezdésben meghatározott terület övezeteiben kizárólag az épületek saját
funkciójához kapcsolódó tájékoztató tábla, egységes tervezéssel a homlokzat
architektúrájához igazodó módon helyezhető el.



/11/ Az SZT-5 területén tájékoztató, útbaigazító táblák csak egységes kialakítással,
csoportos elrendezésben telepíthetők egységes kiviteli terv alapján.



/12/ A /9/ bekezdés szerinti közterületeken a gyalogos közlekedési területek
burkolatait időtálló túlnyomórészt helyi – térségi kőből, bontott bazaltkocka burkolattal
kell készíteni.



/13/ A /9/ bekezdés szerinti közterületek mentén épületek homlokzatán és tetőzetén
légvezeték, közművezeték, hírközlési és gépészeti berendezés, fémkémény az utca
felől látható illetve a városképet zavaró módon nem helyezhető el.



/14/ A /9/ bekezdés szerinti közterületek mentén közterületekről látható épületek
homlokzati kialakítását, átalakítását érintő munkák esetén (színezés, burkolat,
nyílászárók, tetők stb.) továbbá a közterületekről látható klíma és egyéb
épületgépészeti berendezéseket illetően az építési engedélyezési eljárást
megelőzően a homlokzati és színezési terveket véleményeztetni kell a főépítésszel,
melynek alapján az építési hatóság kikötéseket tehet, vagy a létesítést, elhelyezést
megtilthatja.



/15/ A közművezetékek átépítésekor és új vezeték fektetésekor a gazdaságos
területhasználatra figyelmet kell fordítani. Utak alatt a közművek elrendezésénél
mindig a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét kell biztosítani.



/16/ A területen új légvezeték nem helyezhető el. A meglévő légvezeték esetében
csak az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges munkálatok végezhetők. A
meglévő légvezetékek cseréje nem megengedett, felújításuk földkábelként történhet.



/17/ A megmaradó növényzet építés alatti megfelelő védelméről gondoskodni kell.



/18/ Utcabútorok


a) Tömegközlekedési megállókban egységes megjelenésű, fedett
várópavilon telepítendő. Felületükön csak vele egybeépített reklám
helyezhető el.



b) Szeméttárolókat, telefonfülkéket újonnan minden megállóban egységes
kialakításban kell elhelyezni.



/19/ A behajtók kialakítása, felújítása során a burkolatot a járdától eltérő
anyaghasználattal kell elkészíteni.



/20/ SZT-5 által szabályozott területen a 16,0 m-nél nem keskenyebb közterület
területsávjában biztosítani kell a kétoldali fasort, kétoldali járdát, a legalább egy oldali
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parkolósávot és legalább egyoldali, kétirányú biztonságos kerékpáros-közlekedést
biztosító kerékpársávot.
o

o

/1/ R 1. sz. melléklete kiegészül az alábbiak szerint:


N) 22/4, 22/5, 22/6



O) 22/6, 22/5, 20/2, 21/3, 21/4 hrsz-ú telkek



P) 19/1, 19/8, 19/7



Q) 15/4



P) 1948/9

/2/ R 2. sz. melléklet táblázata az alábbi sorral bővül:


o

Elővásárlási joggal érintett ingatlanok jegyzéke

/1/ R 2. sz. függeléke az alábbiak szerint módosul:

A 8/2008. (IV.28.) rendelet a módosításról
o

R 5. §-a kiegészül az alábbi /8/ bekezdéssel:

o

„/8/ A 8/2008. (IV.24.) számú rendelettel módosított szabályozási tervek szerint kijelölt új építési
övezet csak akkor alakítható ki, illetve az építési övezet területére használatbavételi engedély
akkor adható ki, ha a beépítésre szánt terület kialakításával egyidejűleg illetve a
használatbavételi engedéllyel egyidejűleg a külön jogszabály szerint számított biológiai
aktivitásérték legalább szinten tartása a tulajdonos által megtörtént.”
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o

R 20. § /3/ bekezdésben szereplő táblázat az alábbiak szerint kiegészül:

o

R 26. § /1/ bekezdése a következők szerint módosul: Mezőgazdasági üzemi gazdasági terület
mezőgazdasági üzemi építmények, továbbá mezőgazdasági célú kereskedelmi, szolgáltató
épületek elhelyezésére szolgáló, a Szabályozási Terven Gm jellel szabályozott
területfelhasználási egységek.

o

R 26. § /3/ bekezdésben szereplő táblázat Gm-3 jelű övezete megszűnik.

o

R 27. § /4/ bekezdésben szereplő táblázat az alábbiak szerint módosul:

o

R 43. §-a kiegészül az alábbi /11/ bekezdéssel: „/11/ Újtelep városrésznél a 21. sz. főútra
közvetlen útcsatlakozás nem létesíthető.”

A 4/2010. (II.23.) rendelet a módosításról
o

A R 43. § (3) bekezdés c) pontja az alábbiak szerint módosul: „Gyűjtőút: 24101 sz. bekötőút,
József Attila utca és meghosszabbítása, Rákóczi Ferenc utca, Bem József utca (B.V.c. t.o)”

A 9/2012. (II.15.) rendelet a módosításról
o

A R 15. § (6) bekezdés kiegészül a /6/ bekezdéssel: „A régészeti érdekű területen építési
engedélyhez, vagy bejelentéshez kötött építési munkához kapcsolódó földmunkák csak
régészeti megfigyelés mellett végezhetők. A beruházónak a régészeti megfigyelés érdekében a
munkálatok megkezdése előtt 8 munkanappal fel kell vennie a kapcsolatot a régészeti
szakfeladatok elvégzésére jogosult szervezettel.”

o

A R 37. § /9/ bekezdés kiegészül: „Védelmi rendeltetésű erdőterület övezeteibe csak a tájba
illő, őshonos növényfajok alkalmazhatók. Az agresszív, invázív fajok nem telepíthetők.”

2/2016. (I.11.) rendelet a módosításról
o

A HÉSZ SZT-2 jelű Szabályozási terven az Árpád út – Bem József utca – Kossuth Lajos utca –
667 és 695 hrsz-ú ingatlanok által határolt területre vonatkozó szabályozást módosítja

o

A Vt-3 jelű építési övezettel egészíti ki a HÉSZ 23.§(2) bekezdésének táblázatát.

3/2016. (I.11.) rendelet a módosításról
o

A Gip-6 jelű építési övezettel egészíti ki a HÉSZ 25.§(3) bekezdésének táblázatát és
magyarázatát.

Jelenleg a településrendezési eszközök és a fejlesztési dokumentumok összhangban vannak, de szükséges a
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosítása, részben a törvényi és jogszabályi változások miatt,
részben az ITS döntéseinek befogadása céljából.
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1.6.2

Hatályos településszerkezeti terv megállapításai,
megvalósult elemei

1.6.2.1

A hatályos településszerkezeti terv megállapításai

A hatályos településszerkezeti terv jelöli a beépített és beépítésre nem szánt területeket, valamint a funkciójában
megváltozott területfelhasználási egységeket.
Beépítésre szánt területek:
Lakóterületek
o Kisvárosias lakóterület
o Kertvárosias lakóterület
o Falusias lakóterület
Vegyes területek
o Településközpont vegyes terület
Gazdasági területek:
o Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
o Ipari gazdasági terület
o Mezőgazdasági üzemi gazdasági terület
Különleges területek
o Sportterület
o Strand területe
o Temető területe
o Oktatási központ
o Hulladékkezelő-telep
o Sorgarázsok területe
o Szennyvíztisztító-telep
o Bányaterület
Üdülőterület
o hétvégiházas üdülőterület
Beépítésre nem szánt területek
Erdőterület
o Védelmi rendeltetéssel
o Gazdasági rendeltetéssel
Zöldterület
o közpark
o közkert
Közlekedési és közmű terület
o vasút
o közút
Vízgazdálkodási terület
o Zagyva folyó és a vízátfolyások medre és töltései
o Horgásztó medre és a levezető árok
o Erőműi hűtőtározó medre és töltései
o Vízmű területek
Mezőgazdasági terület
o Korlátolt funkciójú mg-i terület
o Kertes mg-i terület
o Általános mg-i terület
o Általános mg-i terület szélerőmű parkkel
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1.6.2.2

A településszerkezeti terv megvalósult elemei

Mivel a településszervezeti terv módosítása az ITS elkészítését megelőzően nem sokkal történt, így a
módosításokat indokolt fejlesztési elképzelések jelentős többsége még nem valósult meg. Ennek oka az
elfogadás és az ITS készítése között eltelt idő. A fennmaradó, még meg nem valósult beruházások a jövőben
tervezettek.
A HÉSZ tartalmazzon kerítés építési kötelezettséget a belterületi ingatlanok minden telekhatárára
vonatkozóan.
A HÉSZ tartalmazzon előírásokat a nem beépíthető és zöldfelületként fenntartandó nem beépíthető
területekre vonatkozóan
A HÉSZ tartalmazzon előírásokat az ingatlanokon ültethető növények épületektől való távolságára.
Az Egyedi Karakterű Védett területek korrekciójára vonatkozóan
A nem beépíthető területeként szabályozott telekrész nem osztható meg
Magánút Lőrinci közigazgatási területén
A HÉSZ tartalmazzon a mobil árusító, vendéglátó helyekre vonatkozó előírásokat
A zöldfelületek kialakítása kapcsán legalább egyszintes növényzetet kell fenntartani
Régészeti érdekeltségű területeken végzett földmunkálatok szabályozására vonatkozóan
A különböző felhasználású övezetben elhelyezett kereskedelmi célú épületekre vonatkozó m2 előírások
A településközponti vegyes területen elhelyezhető létesítményez szabályozása
A Gazdasági területeken elhelyezhető legkisebb terület meghatározása m2-ben
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1.7

A település társadalma

1.7.1

A népesség főbb jellemzői

1.7.1.1

Demográfia

A demográfiai viszonyokat vizsgálva elmondható, hogy Lőrinci népességszáma az utóbbi években csökkenő
tendenciát mutat. A város állandó népessége a 2011. évi népszámlálás szerint 5.843 fő, a lakónépessége 5.831
fő, így a megye állandó népességének 1,88%-a, a lakónépességének 1,89%-a él a Heves megye közigazgatási
területének 0,65%-át kitevő városban.
A vizsgált időszak alatt – 2001 és 2011 között – 6%-kal csökkent a lakónépesség, amely elsősorban az
elvándorlásnak és a természetes fogyásnak köszönhető. A szelektív migráció elsősorban a fiatal, képzettebb
munkavállalói korú rétegekben jellemző. Ennek hátterében elsősorban a munkalehetőségek és a
gyermeknevelés, illetve a szabadidős/közösségi programlehetőségek hiánya állhat.
6. táblázat: Lőrinci város népességszám változása (2001-2011)

Adattípus

2001 (fő)

2011 (fő)

Állandó népesség (város)

6 212

5 843

Lakónépesség (város)

6 206

5 831

Állandó népesség (megye)

325 132

310 192

Lakónépesség (megye)

325 727

308 882

Állandó népesség (ország)

10 078 138

9 773 777

Lakónépesség (ország)

10 198 315

9 937 628

Lakónépesség
2011/2001 (%)

94%

95%

97%

Lakó-népesség /
állandó népesség
2001

Lakó-népesség /
állandó népesség
2011

99,90%

99,79%

100,18%

99,58%

101,19%

101,68%

Forrás: KSH
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2. ábra: Lőrinci állandó népességszámának változása (fő, 2001-2015)
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Forrás: KSH
3. ábra: Lőrinci lakónépességének változása (fő, 2001-2015)
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Forrás: KSH

Az állandó népesség és a lakónépesség változásának tendenciája nagyjából megegyező képet mutat. Először
2003-ban lehetett nagyobb csökkenést tapasztalni, majd 2005-ig növekedést, 2006-tól kezdve pedig viszonylag
egyenletesen csökken a népességszám Lőrincin.
A város népsűrűsége a 2011. évi népszámlálási adatok alapján 248,32 fő/km2, ami 2001-hez képest 15,68
fő/km2-tel csökkent. Ez az érték a megyei 4,11 fő/km2 csökkenésnél jóval magasabb. A csökkenő népsűrűség
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elsősorban az elöregedő korösszetétel és ezáltal a halálozások növekvő számával van összefüggésben. A
vizsgált időszakban jól látható, hogy 2007-től az elvándorlások száma növekedő tendenciát mutat, ami szintén
hozzájárul a város népességének csökkenéséhez.
Az élve születések száma ingadozó tendenciát mutat a vizsgált időszak éveiben, átalagosan 56,45 fő/év volt. A
halálozások száma is ingadozik, bár kisebb eltérésekkel, átlagosan 94 fő/év. Mélypontját a halálozás 2010-ben
érte el a vizsgált perióduson belül. Ekkor 105 fővel csökkent a lakosság száma halálozás miatt, míg 2008-ban a
legkedvezőbb mutató: 84 fő.
4. ábra: Népmozgalmi mutatók (fő, 2001-2011)
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Forrás: KSH

A népesség csökkenése elsősorban a halálozások és élveszületések különbségének negatív egyenlegéből
adódik. A vizsgált időszakban évente átlagosan 28,36 fővel csökkent a lakosságszám. Az egyes években az
egyenleg +52 és –106 fős szélsőértékek között ingadozott. Legalacsonyabb 2010-ben, legmagasabb 2001-ben
volt az egyenleg. A legtöbben 2007-ben költöztek a városba (358 fő).
7. táblázat: Lőrinci népmozgalmi adatai (2001,2011)
Adattípus
Élveszületések (fő)
Halálozások (fő)
Természetes szaporodás (fő)
Vándorlási különbözet (fő)
Teljes népmozgalom (tényleges szaporodás) (fő)

2001
64
90
-26
78
52

2011
35
86
-51
-43
-94

Forrás: KSH

A társadalom egyszerű fizikai reprodukciója a generációk egyensúlyán alapszik. A fiatal, a teherbíró aktív és az
idősebb generációk együtt képesek biztosítani a társadalom stabilitását. A kontinensünkön és az országban is
alapvető és örvendetes fejlemény az életkor meghosszabbodása és ezzel a népesség átlagéletkorának
növekedése. Ugyanakkor a generációk közötti egyensúly felbomlása a társadalom elöregedését, majd különböző
mértékű csökkenését eredményezi. A termékenység csökkenése és a javuló életkilátások együttesen beindították
a hazai népesség elöregedését. A népesség korösszetétele 2001 és 2011 között Lőrincin is az idősek
arányának enyhe növekedésének irányába tolódott el a népszámlálási adatok alapján. A 15-29 évesek aránya
csökkent, a 30-39 évesek aránya jelentősen nőtt, a további korcsoportokban ingadozás figyelhető meg, de
összességében elmondható, hogy az 50 éven felüliek aránya megnőtt az évek során.
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5. ábra: A lakónépesség korösszetétele (%, 2001)
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Forrás: KSH
6. ábra: A lakónépesség korösszetétele (%, 2011)
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Forrás: KSH

Lőrinci Városi Önkormányzat
55

Lőrinci Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK
Egyeztetési változat
8. táblázat: A népesség korösszetétele (fő, 2001, 2011)

2001

adott korcsoport
részesedése – 2001
(%)

2011

adott korcsoport
részesedése – 2011
(%)

0-14 év

984

16%

939

16%

15-19 év

400

6%

366

6%

20-29 év

882

14%

619

11%

30-39 év

724

12%

885

15%

40-49 év

910

15%

751

13%

50-59 év

811

13%

845

14%

60-64 év

339

5%

374

6%

65-X év

1156

19%

1052

18%

Összesen:

6206

100%

5831

100%

Adattípus

Forrás: KSH és 2011. évi Népszámlálás

A városban az eltartott népesség rátája (a gyermeknépesség (0–14 éves) és az idős népesség (65–X éves)
összege a 15–59 éves népesség százalékában) javult. 2001-ben 53,85%, míg 2011-ben ugyanez a mutató
51,52% volt. Ez az átrendeződés pozitív tendenciát mutat.
A város öregedési indexe, a 100 gyermekkorúra jutó idősek száma 2001-ben 117,48, míg 2011-ben ugyanez a
mutató már csak 112,03 volt. Vagyis az időskorú népesség mindkét évben meghaladta a gyermeknépesség
számát, de javuló tendenciát mutat, ez azonban még így is egy elöregedő lakónépességet jelez.
Összességében elmondható, hogy a népesség egyre kevésbé mutat öregedő tendenciát a városban.
A lakónépesség nemek szerinti megoszlása 2011-ben a városban: a népesség 52,89%-a nő, 47,11%-a férfi. A
nemek közötti arány 2001-hez képest 1,82 százalékponttal változott a nők javára.
7. ábra: Állandó népesség nem és kor szerinti megoszlása Lőrincin (fő, 2011)
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Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis alapján saját szerkesztés
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1.7.1.2

Nemzetiségi összetétel

A népszámlálások alkalmával az egyéni identitásválasztás elve alapján zajlott a nemzetiséghez tartozás
felmérése. A városban a 2011. évi népszámlálás alapján jelen lévő nemzetiségek: magyar, cigány (128 fő),
német (17 fő), román (13 fő), szlovák (6 fő), horvát (4 fő), kínai (3 fő), orosz (3 fő), egyéb (28 fő) nemzetiséghez
tartozó.
A városban a 2001-ben cigány (156 fő), német (3 fő), szlovák (5 fő), lengyel (4 fő), ukrán (3 fő), román (2 fő),
görög (2 fő), arab (1 fő), bolgár (1 fő) nemzetiségek képviseltették magukat a népszámlálási adatok alapján.
2001 óta a cigány nemzetiségű lakosok száma csökkent. Az egyéb nemzetiségek tekintetében nincs számottevő
változás.
A városban jelentősebb számban jelen lévő és jelentős kulturális örökséggel bíró nemzetiség pl. a roma. 2015-ig
saját önkormányzattal rendelkezett.
1.7.1.3

Képzettség

Egy településen az alap-, közép-, esetleg felsőfokú oktatás léte és minősége nemcsak egy település, illetve
térség gyermekeinek fejlődését befolyásolja, hanem hozzájárul a település népességmegtartó erejének
növeléséhez mind a pedagógiai munka, mind az infrastrukturális tényezők és az eszközellátottság tekintetében
is. Egy adott település alap-, közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkező népességének arányát mindez
együttesen határozza meg, különösen akkor, amikor kiemelkedő tekintettel kell lenni a környező városok elszívó
hatása által generált magas fiatalkori elvándorlásra. A népesség korösszetétele hasonló súllyal esik a latba egy
település lakosságának iskolai képzettsége meghatározásakor, hiszen a fiatalabb korosztály aránya általában
magasabb végzettséget is jelent.
A lakosság elenyésző részét képező általános iskolai végzettséggel sem rendelkező lakosainak száma az
országos és megyei átlagnál is kedvezőbb értékeket mutat, ugyanis negyedével csökkent 2001 és 2011 között. A
legalább általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya már nem mutat ilyen kitűnő értéket, ugyanis
mindössze 2%-kal javult. Az érettségizettek száma 25%-kal, az egyetemi vagy főiskolai oklevéllel rendelkezők
száma pedig 53%-kal nőtt, ami majdnem olyan kiemelkedő, mint az országos javulás (56%). Ezen értékek ugyan
alul maradnak a megyei és országos változás mértékéhez képest, de a város szempontjából jelentős a fejlődés.
9. táblázat: Lőrinci város lakossága iskolai végzettség szerint megyei és országos összehasonlításban (2001, 2011)

Adattípus
általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők
aránya (városi)
megyei
országos
15-X éves korosztályban legalább általános iskolai
végzettséggel rendelkezők aránya (városi)
megyei
országos
18-X éves korosztályban legalább középiskolai
érettségivel rendelkezők aránya (városi)
megyei
országos
25-x éves korosztályban egyetemi vagy főiskolai
oklevéllel rendelkezők aránya (városi)
megyei
országos

2001

2011

Változás 2011/2001
viszonylatában
(%)

44

33

-25%

2 154
63 116

1 845
50 003

-14%
-21%

4 497

4 604

2%

233 024
7 553 093

245 711
8 073 005

5%
7%

1390

1741

25%

86 815
3 097 032

109 598
3 990 859

26%
29%

236

362

53%

22 375
888 345

33 064
1 382 398

48%
56%
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Forrás: KSH
8. ábra: Lőrinci város lakossága iskolai végzettség szerint megyei és országos összehasonlításban (%, 2011)
90%
80%

6%

70%

24%

60%

11%
25%

14%
12%

50%
40%
30%

20%

49%

44%

1%
Lőrinci

1%
Heves megye

55%

10%
0%

24-x éves korosztályban
egyetemi vagy főiskolai oklevéllel
rendelkezők
18-X éves korosztályban legalább
középiskolai érettségivel
rendelkezők
15-X éves korosztályban legalább
általános iskolai végzettséggel
rendelkezők

1%
Magyarország

Forrás: KSH

A 2011. évi népszámlálás adatai alapján a lakosság iskolai végzettsége összességében elmarad mind az
országos, mind a megyei átlagtól, de kedvezőbb, mint a járási átlag.
A lakosság:
1 %-a az általános iskola első osztályát sem fejezte be 10 éves koráig
49 %-a legalább általános iskolai végzettséggel rendelkezik
24%-nak az érettségi a legmagasabb iskolai végzettsége, és
6%-a diplomás.
Jellemzően probléma, hogy az ismeretek és a szakképzettségek nem felelnek meg a munkaerő-piaci
igényeknek.
1.7.1.4

Foglalkoztatottság

A gazdasági aktivitás terén a népszámlálási adatok alapján az inaktív keresők, és az eltartottak arányának
csökkenése figyelhető meg, amely a foglalkoztatottak és munkanélküliek arányának növekedését indukálta.
Lőrinci városban 2011-ben a munkaképes korúak száma 3839 fő volt, ennek 58.11%-a volt foglalkoztatott. Ez az
arány a 2001-es adatokhoz képest minimálisan kedvezőbb értéket mutat (foglalkoztatottak száma 2001-ben 3670
fő, a munkaképes korúak 57,63%-a volt).
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9. ábra: A népesség gazdasági aktivitás szerinti összetétele (%, fő, 2001, 2011)
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Forrás: KSH
10. táblázat: Foglalkoztatás és ingázás (fő, 2001, 2011)
Év

Foglalkoztatottak

2001
2011

2115
2231

Lakóhelyén
dolgozók

Eljárók
821
728

1294
1481

Bejárók
n.a
759

Nemzeti
foglalkoztatási
szolgálat
3670
3839

Forrás: Népszámlálás 2001, 2011, KSH

Az ingázás már a 2001-es népszámlálás idején is bevett munkavállalási stratégiának számított. A munkavállalók
61%-a már 2001-ben is az ingázást választotta, 2011-ben pedig már 66% élt ezzel a lehetőséggel.
Munkavállalási szempontból a legnépszerűbb települések: Hatvan, Gyöngyös, Gödöllő, Jászfényszaru és
Budapest.
A foglalkoztatás ágazati szerkezete Lőrincin a gazdaságilag fejlett területekre jellemző arányokat mutat.; a
mezőgazdaságban és erdőgazdálkodásban foglalkoztatottak aránya mindössze 2%, a kereskedelmi és
szolgáltató szektorban talált munkát a városiak 21%-a, az ipar és az építőipar részesedése 77%.
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10. ábra: A foglalkoztatás ágazati szerkezete (fő, 2011)
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foglalkoztatottak száma (fő)

972

Forrás: Népszámlálás 2011, KSH

A részletes ágazati megoszlást figyelve a lőrinci munkavállalók 44%-a ipari vagy építőipari állást talált magának.
Vezető értelmiségi pozíciót tölt be a munkavállalók 12%-a, kereskedelmi és szolgáltatási feladatokat lát el a
munkavállalók ugyancsak 12%-a, a mezőgazdasági foglalkozásúak aránya csekély, 1%. Fentiek mellett jelentős
még az egyéb szellemi foglalkozást végzők aránya, ők az összes munkavállaló 21%-át adják.
11. ábra: Foglalkoztatottak megoszlása foglalkozási főcsoport szerint (%, 2011)
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1%
Forrás: Népszámlálás 2011, KSH

A regisztrált munkanélküliek száma 2005 és 2008 között ingadozott, 2009-re viszont ugrásszerűen megnőtt. 2009
és 2012 között számuk 300 felett volt. A helyi és környékbeli gazdaság nem volt képes felszívni a
munkanélkülieket. Számuk 2013 óta csökkenő tendenciát mutat, amelyhez a közfoglalkoztatási pályázatokon
elnyert források felhasználása, továbbá az elvándorlás is hozzájárul.
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12. ábra: A regisztrált munkanélküliek száma (fő, 2005-2015)

Forrás: TEIR

A regisztrált munkanélküliek száma egy éven belül is mutat némi ingadozást. 2015-ben Lőrincin az álláskeresők
átlagos száma 253 fő volt éves szinten. Legkevesebben decemberben (238 fő), legtöbben februárban (273 fő)
kerestek munkát. A nyári hónapokban a munkanélküliek száma kb. 10 fővel kevesebb, ennyit képes ellátni
időlegesen főként az építőipar és az agrárszektor.
A megyei és országos adatokkal összehasonlítva az adatok hasonló jelleget, tendenciát mutatnak. A csúcsérték
Lőrinci esetében februárban volt, Heves megye és Magyarország esetében pedig a március. Ezután lassú, de
folyamatos csökkenés figyelhető meg mind városi, megyei, mind pedig országos szinten, egyedül szeptemberben
figyelhető meg szignifikánsabb növekedés.
13. ábra: Álláskeresők aránya a munkaképes korú lakossághoz viszonyítva (%, 2015)
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Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, KSH

Lőrinci Városi Önkormányzat
61

Lőrinci Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK
Egyeztetési változat
1.7.1.5

Jövedelmi viszonyok

Az életminőséget, illetve annak anyagi tényezőit áttételesen jellemző mutatók közül viszonyítási alapot jelent a
lakosság tulajdonában álló nagy értékű fogyasztási cikkek mennyisége, értéke. Ezek közül az egyik
legjellemzőbb mutató az 1.000 főre jutó személygépkocsik számának változása.
14. ábra: Ezer főre jutó személygépkocsik számának változása Lőrincin (db, 2000-2016)
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Forrás: Tájékoztatási adatbázis, KSH

Az ábrán is látható, hogy a személygépkocsik száma 2008-ig folyamatosan növekedett, 2013-ig visszaesés
tapasztalható, majd újra növekszik a személygépkocsik száma a vizsgált időszakban.
Lőrincin az adózók átlagos aránya mellett a szociális támogatásra szoruló réteg a város népességének jelentős
többségét érinti. Különösen a lakásfenntartási támogatásban részesülők száma és a közgyógyellátási
igazolvánnyal rendelkezők száma mutatja meg a nagyon alacsony jövedelmű réteg terjedelmét.
11. táblázat: Az alacsony jövedelműek támogatásának terjedelme Lőrincin(fő, 2008-2015)
Támogatási jogcím
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesítettek közül foglalkoztatásban részt
vettek száma (fő)
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesítettek átlagos havi száma (fő)
Lakásfenntartási támogatásban részesültek
száma (fő)
Támogatási jogcím
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesítettek évi átlagos száma (fő)
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők
száma (fő)
Rendszeres szociális segélyben részesítettek
átlagos száma (fő)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

17

29

51

58

71

85

25

9

n.a.

59

8

98

86

91

60

108

54

68

87

156

190

200

197

128

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

358

303

336

345

355

315

301

253

193

227

334

287

225

175

141

202

n.a.

10

15

31

23

45

22

25

Forrás: Tájékoztatási adatbázis, KSH
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Jelenleg a hatályban lévő 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet szabályozza a települési támogatások formáját,
mértékét és annak feltételeit. Lőrincin három formában, szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
formájában, természetben nyújtott szociális ellátások formájában és személyes gondoskodást nyújtó ellátások
formájában kaphatnak az igénylők segítséget.
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások formái:
-

rendkívüli települési támogatás
lakhatási támogatás
elhunyt személy eltemettetési költségeihez való támogatás
gyermekneveléssel kapcsolatos kiadások támogatása
szemétszállítási díjkedvezmény

Természetben nyújtott szociális ellátások:
-

temetési támogatás

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások:
-

étkeztetés
házi segítségnyújtás
családsegítés
nappali ellátás

1.7.1.6

Életminőség

A lakások komfortfokozata kedvezőbb a megyei átlagnál. A városban a lakásoknak mintegy 9%-a számított 2011ben alacsony komfortfokozatúnak.
12. táblázat: Háztartások, családok életkörülményei Lőrincin (2001, 2011)
Lakások összesen

Lőrinci 2001

Heves megye
2001

Lőrinci 2011

Heves megye
2011

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya
(félkomfortos, komfort nélküli,
szükséglakás) (%)

24%

23%

9%

11%

Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba
bekapcsolt lakások aránya (%)

81%

92%

93%

94%

Háztartásoknak szolgáltatott víz egy
lakosra jutó mennyisége (1000m3)

188,50

9679,80

133,00

9019,10

Közcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások
aránya a vezetékes ivóvízhálózatba
bekapcsolt lakások százalékában

11%

44%

95%

65%

Száz lakásra jutó háztartási gázfogyasztók
száma

71,32

252,18

85,89

254,06

Egy lakosra jutó háztartások részére
szolgáltatott villamos energia mennyisége
(1000 kWh)

1,14

0,30

1,21

0,36

Forrás: KSH

A 2011 óta eltelt időszak egyik nagy eredménye, hogy a szennyvíz csatornával ellátott ingatlanok szinte 100%-a
rá is csatlakozott a hálózatra. A szolgáltatott víz mennyisége csökkent a vizsgált időszakban, amely egyrészt a
népesség csökkenését és a korszerű berendezések használatát sejteti. Ezzel ellentétben nőtt a szolgáltatott
villamos energia mennyisége, annak ellenére, hogy az utóbbi években jelentős energetikai beruházások zajlottak.
A településen lévő ingatlanok döntő része 1961 előtt épült, mely idősebb házakat jelent, mint a megyei trendben
megfigyelt (20,77%, 1971-1980). A városban döntően a családi házas (1 lakásos) építkezés a jellemző.
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13. táblázat: Lakások és lakott üdülők építési év szerinti megoszlása Lőrincin (%, 2011)
Terület

1946
előtt

1946–
1960

1961–
1970

1971–
1980

1981–
1990

1991–
2000

2001–
2005

20062011

Heves megye

16,89%

17,78%

17,75%

20,77%

14,97%

5,36%

3,92%

2,57%

Lőrinci

25,85%

25,55%

17,76%

15,48%

9,68%

2,49%

2,15%

1,03%

Forrás: KSH

A bűncselekmények száma és jellege sok esetben összefüggést mutat a lakosság szociális helyzetével, amely
alapvetően befolyásolja az életminőséget.
Vagyon és személy elleni bűnesetek száma Lőrincin 2007-ben 124 db volt, az összes bűnelkövetések száma 128
db volt. Megyei szinten 2007-ban 40 lakosra jutott 1 bűncselekmény, míg Lőrincin ez az érték 21 fő volt.

1.7.2

Térbeli, társadalmi rétegződés, konfliktusok,
érdekviszonyok

Jelentős térbeli és társadalmi rétegződés a szegregációval veszélyeztetett területeken figyelhető meg. Az itt élők
hátrányos helyzetének egyik fő oka az alacsony iskolázottsági szint, ami azután a munkanélküliség, szegénység,
majd rossz lakáskörülmények formájában gyűrűzik tovább és befolyásolja negatívan – a legtöbb esetben egész
életre szólóan és generációkon át – az emberek életkörülményeit és esélyeit a kitörésre.
A kijelölt szegregációval veszélyeztetett terület fejlesztése (anti-szegregációs terv, szociális célú fejlesztések), az
integrációs folyamat felgyorsítása a társadalmi elkülönülés lassítását, megakadályozását segítheti. A
leghátrányosabb helyzetben lévő réteg esetében a szegénység és mélyszegénység kezelésének egyik módja az
önellátás elősegítése, a megkopott vagy el sem sajátított gazdálkodási ismeretek átadása. Az önellátó
gazdálkodás továbbá a közhasznú foglalkoztatás rendszerének alkalmazása elősegíti a munkavállaláshoz
kapcsolódó magatartásformák megtartását, továbbá a tartósan, akár több éve munka nélkül lévők
visszavezetését a foglalkoztatás rendszerébe.

1.7.3

Települési identitást erősítő tényezők

1.7.3.1

Történeti és kulturális adottságok

Lőrinci Heves megye nyugati részén, a Zagyva folyó mellett terül el, a Mátra és az Alföld találkozásánál.
Hozzátartozik közigazgatásilag Selyp, Mátravidéki Erőmű és Vörösmajor.
A Lőrinciben feltárt bronzkori és Árpád-kori leletek tanúsága szerint e terület évezredek óta lakott hely volt.
A település nevét 1267-ben említi egy okleveles forrás templomával együtt, ecclesia de Laurenció alakban.
Több birtokosa is volt a falunak a XIV-XV. században, majd később a váradi püspökség tulajdona lesz.
Lőrinci a XVI. században már jelentős településsé vált 80 háztartásával. 1544-ben elfoglalták a törökök, Selyp
ebben az időszakban elnéptelenedett. A török kiűzése után a Királyi Kamara igazgatása alá került, a hatvani
uradalom részeként. A hagyomány és az írásos emlékek szerint II. Rákóczi Ferenc többször is tartózkodott
Lőrinciben: 1706-ban Gyöngyösről erre vezette csapatait, 1708-ban pedig katonai szemlét tartott.
1730-tól gróf Grassalkovich Antal lett a földesúr, majd örökösei, egészen 1841-ig maradtak Lőrinci birtokosai. A
templom 1695-ben épült, ekkor bronzkori csontokat találtak. 1783-ban a földrengés jelentősen megrongálta.
A XVIII. század végén kincstári sóhivatal és sóelosztó működött a faluban, a lakosok egy része sófuvarozással
foglalkozott, Poroszlóról és Szolnokról hozták ide a sókockákat. Ebben az időben a lakosok száma már 1000 fő
felett volt, a lakások száma 132. Ekkor vált Lőrinci település részévé az önálló Selyp falu.
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1873-ban kolerajárvány pusztított a településen. Az 1880-as években a településnek több birtokosa lett, a
Wampeticsek, a Knau család, báró Tornyay-Schlossberger Rezső és családja. Ez utóbbi család iparosította a
települést, Selyp, Veresmajor (Vörösmajor eredeti neve), Pernyepuszta (a mai Petőfibánya) és Terézmajor
gazdái voltak ők. A település a századfordulón már közjegyzőségi székhely.
1923-24 között építették fel a vörösmajori kastélyt. A mezőgazdasággal, kereskedelemmel foglalkozó Lőrinci a
XIX. század végére iparosodott: megépült a Cukorgyár, a Zsófia Malom, a Magyar Vulkán Cementgyár és 1940ben a Mátravidéki Erőmű. Ipara 1945 után kiegészült téglagyárral, keramit- és cserépgyárral, sajtüzemmel, sok
szolgáltatóvállalattal. A település a térség fontos foglalkoztatási központjává vált. A Mátravidéki Erőműhöz tartozó
tórendszer körül a 80-as években rendezett üdülő-, pihenő- és horgászcentrumot alakítottak ki mintegy 190
üdülőtelekkel, illetve kempinggel. Közigazgatásilag a településhez csatolják Petőfibányát és Zagyvaszántót, így
nagyközségi rangot kap a mintegy 14 000 fős összevont Lőrinci.
1989-ben Petőfibánya önálló település lesz, majd egy évre rá Zagyvaszántó is követi példáját.
A település 1992. január 1-től városi rangot kap. Új vállalkozások is megjelennek. A település kereskedelmi
hálózata, szolgáltatásai (pl. gépjárműszerviz, autószalon) a vonzáskörzet ellátását is biztosítják. A Lőrinci nyugati
részén létesült Ipari Szakmunkásképző Intézet 1991-től szakközépiskolává alakul, kollégiummal is rendelkezik. A
zeneiskola vonzáskörzeti jellegű. Az önkormányzat 1991-ben házat vásárol tájház kialakítására (Árpád út 63.),
1997-ben a mellette levőt is megveszi.
1995 nyarán megszűnik a Mátravidéki Erőmű Vállalat és a lakótelep az Önkormányzat tulajdonába kerül. A
Magyar Villamos Művek 1997-ben 140 MW-os gázturbinás erőmű beruházását kezdi meg, mely átadására 2000
májusában kerül sor. 1998 volt az utolsó kampány a selypi cukorgyárban, utána csomagolóüzemként működött,
mára megszűnt.
1998-tól a Polgármesteri Hivatal térségi, gyámügyi és építészeti feladatokat lát el. 2000. július 1-től okmányiroda
létesült.
1.7.3.2

Civil szerveződések

Lőrinci civil és egyházi szervezeteinek tevékenysége kiegészíti, sok esetben helyettesíti a város által nyújtott
szolgáltatásokat. Jelenleg 26 civil szervezet működik a városban, melyek között a város fejlesztését célzó,
környezetvédelmi és sport közösségekhez kapcsolódó szervezetek is megtalálhatóak. Többek között a civil
szervezetek munkájának köszönhetően a várost erős lokálpatriotizmus jellemzi.
A városban a helyi lakosok elkötelezettek a közösségi tevékenységek iránt. Ezt mutatja egyrészt az arányaiban
nagyszámú civil kezdeményezés, másrészt az önkormányzat által vezetett korábbi tervezési és városfejlesztési
tevékenységek is jelentős mértékben mozgósították a helyi lakosokat.
A város ennek megfelelően számos esetben és lehetőségeihez mérten jelentős összeggel támogatja a civil
szervezeteket, ahogy azt az alábbi táblázat is bemutatja.
14. táblázat: Lőrinci Város Önkormányzata által nyújtott céljellegű támogatások (2012-2015)
Év

Támogatott civil szervezetek száma (db)

Adott évben nyújtott támogatási összeg
összesen (Ft)

2012

7

4 235 394

2013

12

7 607 000

2014

12

2 883 000

2015

9

5 011 000

Forrás: Lőrinci Város Polgármesteri Hivatala
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A civil szféra fontos szerepet tölt be a közigazgatási feladatok ellátásának tervezésében, a fejlesztési irányok és
a szükséges beavatkozások meghatározásában, mivel az önkormányzat partnerségi együttműködés keretében
folyamatosan egyeztet az érintett szervezetekkel, kikéri véleményüket és javaslataikat.
A településen bejegyzett civil szervezetek a következők:
-

Lőrinci Kultúrájáért és Sportjáért Alapítvány
Vállalkozók Független Érdekképviseleti Közhasznú Egyesülete
Lőrinci Generációk Alapítvány
Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány
Kardos Nagy Ibolya Irodalmi Alapítvány
Selypi Középiskoláért Alapítvány
Lőrinci Város Jövőjéért Baráti Egyesület
Összefogás Lőrinciért Egyesület
Vöröskereszt Lőrinci Szervezete
Pitypang Egyesület
Környezet és Érdekvédelmi Szövetség
Mátravidéki Erőmű Település Óvó Szövetség
Selypi Horgász Egyesület
Mátravidéki Erőmű Horgász Egyesület
Lőrinci Városi Sport Club
Falcon R. S. C. Karatedo szakosztálya
Lőrinci Asztalitenisz Club
MTTSZ Lőrinci Lövész Klub
Lőrinci Érdekvédők Köre
Galambász Egyesület
PRINCZ Tenisz Klub
Természetvédő Földtulajdonosi Vadász Társaság
Mátravidéki Erőmű Nyugdíjas Klub
Nyugdíjas Klub Lőrinci
Nyugdíjas Klub Selyp
MTTSZ Hunyadi Mátyás Lövész Klub

1.8

A település humán infrastruktúrája

Lőrinci város az önkormányzat tevékenységének finanszírozhatósága érdekében az utóbbi évtizedben több
érdemi változtatást, átszervezést valósított meg a kezelésében lévő intézmények működésében, amellyel
számottevő megtakarítást ért el a település működtetésében. A közszolgáltatások átszervezése, az
önkormányzati szektor átalakulása a városban lényegi változásokat okozott.

1.8.1

Humán közszolgáltatások

1.8.1.1

Oktatás

Lőrincin 3 köznevelési intézmény található:
Napsugár Óvoda és Bölcsőde:
Lőrinczi, Rákóczi út 73.
Fenntartó: Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
6 csoport
13 fő pedagógus, 6 fő dajka, 2 fő pedagógus asszisztens, 1 fő óvodatitkár
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149 fő (2016. 12. 31-ei állapot szerint)
Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola:
Lőrinci, Temesvári út 9., Árpád út 40.
Fenntartó: Lőrinci Város Önkormányzata
17 osztály
42 fő pedagógus, 9 óraadó
Egri SZC Március 15. Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma:
Lőrinci, Kastélykert
Fenntartó: Egri Szakképzési Centrum
Lőrincin egy óvoda működik, mely önkormányzati fenntartású, az alapító okirat szerint összesen 184 férőhely áll
rendelkezésre. A férőhelyek kihasználtsága összességében nem 100%-os, mivel 2016-ban 148 gyermek járt
óvodába. A beíratott gyermekek közül 2 fő SNI (sajátos nevelési igényű). Lőrincin 2016-ban a hátrányos helyzetű
óvodások száma 16 fő volt.
Az óvoda egy pályázat megvalósítása során (Kódszám: ÉMOP 4.3.1/A-09-2010-0018) került felújításra,
95.764.330 forint Európai Uniós támogatás felhasználásával. A fejlesztés 2011 decemberében került befejezésre.
A projekt eredményeként megvalósult a Nefelejcs Óvoda selypi tagóvoda épületének külső-belső felújítása, udvar
fejlesztése, valamint a bölcsődei csoport kialakítása. Továbbá akadálymentesítették az intézményt és
biztonságossá tették az udvart is. Az épület kapacitásának növelése érdekében egy 12 férőhelyes bölcsődét
alakítottak ki – költséghatékonyság (fotovoltaikus rendszer) kiépítésével.
15. táblázat: Óvoda alapadatai ( 2015-2016)
Napsugár Óvoda és Bölcsőde

2015

2016

Óvodai férőhelyek száma (db)

217

184

Beíratott gyermekek száma (fő)

139

148

Csoportok száma (db)

7

6

Hátrányos helyzetű (fő)

12

16

Forrás: Közzétételi lista, KSH

Az általános iskolai tanulók száma folyamatosan ingadozó tendenciát mutat. 2001-ben volt a legmagasabb (482
fő), a legalacsonyabb pedig 2016-ban (405 fő).
Az első osztályos gyerekek száma az utóbbi 10 évben átlagosan 55 volt. A csúcsérték 64 (2007 és 2013), a
legalacsonyabb létszám pedig 39 (2015) volt. A tanulók jelentős része a tanórák után napköziben az iskolában
marad, 2016-ban 140 gyermek felügyeletéről kellett gondoskodni a délutáni órákban is. Más településekről
naponta 16 gyermek jár be a város iskolájába. 2013-ban jártak be a legtöbben, akkor számuk elérte a 20-at is. Az
alsó és felső tagozatos gyerekek száma folyamatosan közelít egymáshoz, különbségük egyre kevesebb. 2007ben ez a szám 33 fő, 2015-ben már csak 1 fő volt a 1-4. és az 5-8. évfolyamok létszámkülönbsége.
Az önkormányzat 2008-ban pályázatot (TIOP-1.1.1.-071-2008-0748 „Iskolafejlesztés Lőrinciben”) nyújtott be az
iskola számítógépes eszközeinek fejlesztésére, így 2010. tanév elejére átadásra került a „számítógéppark”, 6-6
db projektor és interaktív tábla, ami nagyban hozzájárul a gyermekek oktatásához.
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A pedagógusok képzettsége és innovációs készsége megfelelő a kompetenciafejlesztés és az egyéni
differenciálás terén. A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében szinte valamennyi pedagógus érintett
volt és részt vett módszertani képzésen. A pedagógusok továbbképzése részben önkormányzati, részben
Európai Uniós forrásból valósult meg a TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0210 „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő
hozzáférés – innovatív intézményekben” című pályázat keretében.
A Hunyadi Mátyás Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában megoldott a gyermekek fejlesztése 1 fő
fejlesztőpedagógus alkalmazásával
Az Egri SZC Március 15. Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma egy korábbi pályázat megvalósítása
során (kódszám: ÉMOP-4.3.1/2F-2f-2009-0022), 182.220.609 forint Európai Uniós támogatás felhasználásával
került felújításra, a fejlesztés 2011 januárjában fejeződött be.
A projekt eredményeként megvalósult az iskola „A” és „D” jelű épületeinek akadálymentes felújítása a minőségi
oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében. Felújításra került 17 tanterem és
akadálymentesítésre került 46 helyiség. Új udvari bútorokat és sporteszközöket kapott az intézmény parkja. A
felújítással érintett alapterület 2465 m2. A projekt eredményeként korszerű, gazdaságosan működtethető,
esélyegyenlőséget biztosító oktatási infrastruktúra került kiépítésére.
A középiskola is részesült a TIOP-1.1.1.-071-2008-0748 „Iskolafejlesztés Lőrinciben” című pályázati forrásból és
így ott is elhelyezésre kerültek számítógépek, projektorok és interaktív tábla is.
A városban felsőfokú oktatás nem működik.
Kollégiumi ellátás működik a városban, mely a Március 15. Gimnázium Szakképző Iskola része.

1.8.1.2

Egészségügy

A város közigazgatási területén 2 háziorvos, 1 fogorvos és 1 védőnő látja el az egészségügyi alapellátással
kapcsolatos feladatokat.
2015-ben a rendelésen megjelentek száma háziorvosi ellátásban 32.498 fő volt.
A védőnői feladatok minél színvonalasabb ellátására a város képviselő-testülete nagy figyelmet fordít, ezért is
támogatta azon kezdeményezést, hogy a város egy új, korszerűen felszerelt épülettel gazdagodjon. 2006. évben
átadásra került a Védőnői tanácsadó új épülete, ami a Megyei Területfejlesztési Tanács segítségével pályázati
forrásból valósult meg Lőrinci Város Önkormányzata 39/2005.(IV.14.) számú önkormányzati határozata
értelmében.
Járóbeteg szakellátás a városban nincs. Gyógyszertár van.
A városban kihelyezett mentőegység nem található.
1.8.1.3

Szociális közszolgáltatások

A 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátására lehetőség van a Napsugár Óvoda és Bölcsőde
intézményében.
Szociális feladatokat a Lőrinci Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás látja el, a Szociális
Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény keretein belül. Tevékenységei közé tartozik a jogszabályoknak megfelelően
ráruházott családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, szociális étkeztetés, illetve idősek bentlakásos és nappali
ellátása. A szolgálat központja Lőrinci, Erőmű tér 37. szám alatt található.
Lőrincin a családsegítő szolgáltatást igénybe vevők száma 2015-ben 285 fő volt.
2016-ban 104 fő részesült szociális étkeztetésben, ez az érték 2015-ben csak 20 volt. Az idősek bentlakásos,
illetve nappali ellátását az intézmény egy 20 férőhelyes, ápolást, gondozást nyújtó szociális otthon keretein belül
végzi.
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16. táblázat: A szociális szolgáltatások igénybevétele Lőrincin (fő, 2009-2016)
Adatok

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Szociális étkeztetésben
részesülők száma (fő)

44

37

39

54

24

25

20

104

Házi segítségnyújtásban
részesülők száma (fő)

19

15

14

24

14

15

13

15

A családsegítő
szolgáltatást igénybe
vevők száma (fő)

302

315

379

48

421

440

285

n.a.

Forrás: Tájékoztatási adatbázis, KSH

Lőrincin 2009 és 2015 között a szociális étkeztetésben részesülők száma évente átlagosan 35 volt. Ez az érték
2016-ra ugrásszerűen megnőtt 104-re. A házi segítségnyújtást igénybe vevők esetében jelentős csökkenés
figyelhető meg. 2005-ben 52 fő, míg 2016-ban mindösszesen 15 fő vette igénybe ezt a szolgáltatást.
A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők tekintetében csökkenés figyelhető meg.
1.8.1.4

Közösségi művelődés, kultúra

A város közművelődési lehetőségeinek magját a városi könyvtár biztosítja. A könyvek gyűjtése 1948-ban
kezdődött. 1999-től Közművelődési és Kulturális Intézményként, 2000-től Városi Kulturális Intézmény és
Könyvtárként működött. 2003-ban az önkormányzat leválasztotta a könyvtárat az integrált intézményről, ekkor az
azóta is használt Lőrinci Városi Könyvtár nevet kapta. 1954-től egy magánház üzlethelyiségében működött, majd
a község elemi iskolája adott otthont az intézménynek.
A kihasznált kedvező pályázati lehetőségeknek, és a lakossági összefogásnak köszönhetően az átköltözés után,
2004-től új helyen, esztétikus környezetben és épületben, egy park közepén, új berendezések között fogadja
látogatóit.
A könyvtárban NAVA-pont, e-Magyarország Pont és ELMŰ-ÉMÁSZ panaszfelvételi pont is működik
2016-ban a könyvtár leltári állománya 35.514 darabból állt, a kikölcsönzött könyvtári egységek száma 7567 db
volt. 1346 beiratkozott olvasó volt, mely a 2000-es évhez képest nagyjából 63%-os emelkedést mutat. Az utóbbi
másfél évtizedben a beiratkozott olvasók száma folyamatos növekedést mutat. Ezzel ellentétben az utóbbi
néhány évben csökkent a leltári állomány, a kikölcsönzött könyvtári egységek száma pedig 2003 óta drasztikus
csökkenést mutat (2003-ban 24.038 db, 2015-ben már csak 7.567 db).

Lőrinci Városi Önkormányzat
69

Lőrinci Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK
Egyeztetési változat
15. ábra: A könyvtár állományának, beiratkozóinak változása (2000-2016)
40000
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egységeinek száma
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egységek száma (db)

15000
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5000
0

A települési könyvtárak
beiratkozott olvasóinak
száma (fő)

Forrás: KSH
Lőrincin, az Árpád út 63. szám alatt található a Lőrinci Tájház, amely az észak-magyarországi régió
leggazdagabban felszerelt tájháza. Itt kapott helyet a település múltját bemutató helytörténeti gyűjtemény (népi
öltözködés, a paraszti élet munkaeszközei, mezőgazdasági eszközök 1800-tól).
Lőrinci Város Önkormányzata éves programtervében széles skálán jelennek meg a kulturális programok, melyek
ingyenesek a város lakossága részére (pl. fáklyás futás, városi gyermeknap, Városnap, Mindenki karácsonya,
egyéb kulturális programok). A Művelődési Ház mindenki előtt nyitott, mely számtalan foglalkozással várja a
lakosságot.
A város saját mozival nem rendelkezik, de a Mozgó Mozi ellátogat a szomszédos városba, Hatvanba is, ahol a
vetítéseknek a Jam Garden – Grassalkovich Művelődési Ház nyújt teret. A mozizni vágyók 1-1 alkalom során kb.
5-6 filmet tekinthetnek meg.
A Városi Könyvtárban 2015 óta működik a Nyugdíjas Jógaklub, mely hétfő délutánonként várja a rendszeres
testmozgás és egészséges életmód iránt érdeklődőket. Itt tartja összejöveteleit 2006. óta a Lőrinci Nyugdíjas
Klub is havonta kétszer.
A város rendelkezik egy műfüves sportpályával, 3 db szabadtéri futballpályával, valamint egy 15 elemből álló
szabadtéri kondiparkkal, mely mindenki számára ingyenes.
Közösségi színtér keretében a Városi Művelődési Házban foglalkozások, szakkörök várják az arra érdeklődőket.
Ilyen a Zumba, Orientális tánc (hastánc), jóga, néptánc, akrobatikus rock and roll, nyugdíjas klubfoglalkozás, a
népi hagyományokat szeretetőknek citera és népdal.

1.8.2

Esélyegyenlőség biztosítása

A jelenlegi Helyi Esélyegyenlőségi Programját Lőrinci 2013-ban készítette el, a 2011-2016-os programot hatályon
kívül helyezve. Az alábbiakban a dokumentumban beazonosított legfontosabb problémákat mutatjuk be:
A mélyszegénységben élők és romák helyzete kapcsán beazonosított problémák:
Tartós munkanélküliség, szegénység
Pályakezdő munkanélküliek és a nyugdíjkorhatárt még el nem érő (45-60 éves) korosztály
foglalkoztatási problémája
Alacsony iskolázottság
Motivációhiány a kitörésre
Fokozottan hátrányos helyzet egészségügy, szociális és gazdasági területeken
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Romákkal szembeni diszkrimináció
Romákra vonatkozó adatok pontatlansága, számszerű adatok, indikátorok hiánya
Megszűnt a Cigány Nemzeti Önkormányzat, viszont működése idején is kevés volt a
közmeghallgatások látogatottsága.
Szociális lakhatás kevés/hiányzik
A rendszeres jövedelem nélkül élők egyre kisebb mértékben jutnak hozzá a támogatásokhoz a
törvényi szabályozás változása miatt
A gyerekek helyzetének, esélyegyenlőségének, a gyermekszegénység vizsgálata:
A dokumentum ismerteti a gyermekjóléti ellátások hozzáférhetőségét és tapasztalatait az ellátó
rendszerben, ez alapján probléma a városban:
A tanórán kívüli tevékenységekben, napköziben tanulók száma alacsony, fennáll a délutáni csellengés,
felügyelet nélkül eltöltött idő veszélye.
Deviáns viselkedési formák a családban (alkoholizmus, brutalitás, bűnöző családi környezet)
Csökkent a nyári étkezésben részesülők száma
Sok magatartás zavaros gyermek, kezelésük (pszichológus) nem megoldott
Uszoda hiánya (lenne rá igény)
Nyári gyermekfelügyelet nem megoldott
A nők helyzete és esélyegyenlőség:
A helyzetelemzés több témakörben foglalkozik a nők helyzetével. A foglalkoztatásban betöltött szerepét
ismerteti, a kisgyermekesek foglalkoztatását elősegítő gyermekjóléti szolgáltatásokról nyújt tájékoztatást,
érinti a családtervezést, a nőket érő és a családon belüli erőszak témáját, említi, hogy a krízishelyzetben
lévők számára mely szolgáltatás áll rendelkezésre, foglalkozik a nők helyi közéletben betöltött szerepével.
Munkanélküliség a nők körében valamivel magasabb, mint a férfiak körében
Alacsony iskolázottság.
A kisgyermeket nevelő, a sokgyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelő anyák, valamint a 45 év
feletti nők hátrányos helyzetben vannak a munkaerő-piacon
Nehézségek a GYES-en lévő, kisgyermekes anyák munkába való visszatérése terén.
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége:
Az idősek helyzetére vonatkozóan áttekinti a normaként figyelembe veendő szabályokat, az idősek helyi
népességen belüli arányait, a diszkrimináció tipikus formáit, az idősek igényeit figyelembe vevő helyi
ellátási formákat. A megfogalmazott problémák:
Idősek magas száma.
Programokon, színházi előadásokon alacsony részvétel.
Egyedül élő idősek.
Tipikus egészségügyi problémák, betegségek.
Magasabb rizikófaktor bűncselekmény áldozatává váláshoz.
Idősek-fiatalok elhidegülése, ezáltal a magányosság érzetének kialakulása.
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége:
A célcsoportról adathiány.
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Kedvezőtlen szabályok a foglalkoztatásukra vonatkozóan.
Alacsony jövedelem
Csak minimális arányban vesznek részt a rendezvényeken, programokon
Szervezett ellátásuk a településen nem biztosított
Célzottan részükre nem kerülnek megrendezésre programok
Az akadálymentes környezet teljes mértékben nem biztosított.
Szűrővizsgálatokon a mozgásukban korlátozott személyek kis számú részvétele.
Speciális egészségügyi szolgáltatások hiánya.
Csökkenő lakosságszám, születésszám.
Szakképzetlenség.
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1.9

A település gazdasága

1.9.1

A település gazdasági súlya, szerepköre

Lőrinci gazdaságát 175 vállalkozás alkotta a KSH 2015. évi vállalatdemográfiai adatai szerint.
A vállalkozások 74%-a a tercier szektorban jelölte meg fő tevékenységét, az ipari és az építőipari vállalkozások
aránya 25%, a mezőgazdaságé 1%. A városban 164 db mikro, 8 db működő kis és 3 db középvállalkozás
található.
A KSH 2016. évi lakónépesség adata szerint Lőrinci a 6. legnépesebb város Heves megyében. A város a megye
területének 1,81%-án terül el, a megye állandó lakosságának 1,84%-a él a településen.1
Lőrinci vállalkozásainak adatai
17. táblázat: Lőrinci vállalkozásainak részesedése Heves megyében (2015)
működő vállalkozások száma (db)– alkalmazotti létszám alapján
Területi egység

1-9 fő

10-49 fő

50-249 fő

249- X fő

mikro

kis

közép

nagy

Lőrinci város

164

8

3

0

Heves megye

15509

609

102

16

1,06%

1,31%

2,94%

0,00%

Lőrinci város
szummából (%)

részesedése

a

megyei

Forrás: KSH

Az adatokból jól látható, hogy a város vállalkozásainak részesedését a megyei szummából legnagyobb részben
az 1-9 fős mikro vállalatok képviselik.

1.9.2

A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői

A városban egyre jobban áttevődik a hangsúly a tercier szektorra, a foglalkoztatottak száma és aránya
folyamatosan nő ebben a nemzetgazdasági ágazatban.
18. táblázat: Gazdasági ágazatok megoszlása ( 2015)
Lőrinci

Heves megye

(db )
1

(db)
927

Ipar

63

4221

Szolgáltatások

134

12463

Gazdasági ág
Mezőgazdaság

Forrás: KSH

1

KSH Tájékoztatási adatbázis

Lőrinci Városi Önkormányzat
73

Lőrinci Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK
Egyeztetési változat
16. ábra: Összehasonlító táblázat a foglalkoztatottak számáról szektoronként (fő, 2001, 2011)
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Forrás: KSH

A mezőgazdasági foglalkoztatottak száma és az ipar által foglalkoztatottak száma csökkent. Jelentős változás
figyelhető meg az egyéb ágban foglalkoztatottak számában, mely jelentős mértékben megnövekedett a
népszámlálások között.
1.9.2.1

Mezőgazdaság

A KSH adatai szerint a városban 1 mezőgazdasági vállalkozás működött 2015-ben.
A 2010. évi Általános Mezőgazdasági Összeírás2 publikált adatai szerint Lőrincin 1047 hektárnyi területen 132
gazdaság található, ebből 131 db egyéni gazdaság. A rapporter.net oldalon elérhető adatok szerint a városban az
egyéni gazdaságok összesen 93 hektár területen gazdálkodnak, amelyből 91,4171 hektár saját tulajdonukban áll,
1,95 hektárt pedig bérelnek.3 Az egyéni gazdaságok a terület 9%-án gazdálkodnak.
A városban található mezőgazdasági vállalkozások száma és aránya a többi ágazathoz viszonyítva viszonylag
állandó.

Adatok forrása: Általános Mezőgazdasági Összeírás 2010, foldhaszn1011.xls, foldhaszn1012.xls, foldhaszn1021.xls,
foldhaszn1022.xls, foldhaszn1023.xls, KSH
3 http://blog.rapporter.net/2013/07/mely-telepuleseken-hogyan-teljesitettek.html
2

Lőrinci Városi Önkormányzat
74

Lőrinci Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK
Egyeztetési változat
17. ábra: Gazdasági ágazatok aránya (%, 2015)
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Magyarország

10%

0%
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Forrás: KSH

Lőrincin az állattartás nem annyira intenzív, mint régebben. 2000-ben még jelentős sertésállománnyal,
tyúkállománnyal, házinyúl állománnyal és méhcsaládokkal rendelkeztek az egyéni gazdaságok. 2010-re ez az
állomány közel felére, a sertésállomány esetében negyedére csökkent. A legjelentősebb állatállomány a
tyúkfélék.
A vizsgált időszakokban látható, hogy jelentősen csökkent az egyéni gazdaságok száma a 2000-2010-es időszak
alatt a KSH-s adat szerint. Saját használatú földterületeik száma 30%-ra csökkent, a bérelt földterületek aránya is
csökkent.
19. táblázat: Éves település statisztikai adatok a Lőrinci gazdaságokról (2000, 2010)
Mutatók

Időszak (év)
2000

2010

3 007 096

914 171

148473

19500

Egyéni gazdaságoknál munkát végző családtagok száma (db)

691

214

Egyéni gazdaságok száma (db)

521

131

Egyéni gazdaságok használatában lévő saját tulajdonú földterület (m2)
Egyéni gazdaságok használatában lévő bérelt földterület (m2)
Egyéni gazdaságoknál állandó alkalmazásban állók száma (db)

Forrás: KSH

A mezőgazdaságból küszködő helyi vállalkozók, illetve őstermelők foglalkoztatás tekintetében nem számottevők,
jó esetben két-három munkással dolgoznak. A mezőgazdaságra jellemző a takarmánynövények termesztése. A
termőföldek alacsony aranykorona értéke miatt magas kultúrájú zöldség- és gyümölcstermesztés nem valósítható
meg a településen.
1.9.2.2

Ipar

A KSH adatai szerint 2015-ben Lőrincin összesen 63 vállalkozás működött az iparban, melyből 45 a
feldolgozóiparban és 18 az építőiparban végzi tevékenységét. A gazdasági ágazatok közül az ipar a városi
vállalkozások 32%-át adja.
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20. táblázat: 300 millió forint éves forgalom feletti Lőrinci érdekeltségű ipari vállalkozások (2015)
Bejegyzés éve

Létszám (fő)

Utolsó éves nettó árbevétel (eFt)

BUMJIN ELECTRONICS HUNGARY KFT

2006

139

7 854 199 238

MONIFER KER.ÉS SZOLG.KFT

2006

12

2 568 195 984

ILINOX HUNGARY KFT

1996

57

1 572 195 450

BIOCO MAGYARORSZÁG KFT

1993

69

1 236 704 967

SIDEM MAGYARORSZÁGI AUTÓIPARI KFT

1994

26

532 862 130

Név

Forrás: Lőrinci Város Önkormányzat

Az ipari területek elhelyezkedését a városon belül az alábbi ábra szemlélteti.
12. térkép Gazdasági, ipari területek Lőrinci belterületén

Forrás: Lőrinci Város Településrendezési terve

A városfejlesztés jövőbeni céljai között szerepel az ipari területek fejlesztése is, mely által új vállalkozások
települhetnek be a városba, ezáltal munkahelyeket teremtve, növelve a város gazdasági értékét.
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1.9.2.3

Szolgáltatások

A KSH 2015-ös adatai szerint Lőrincin 134 vállalkozás a szolgáltatásban keresi a megélhetését.
A szolgáltatási szektorhoz tartozó különböző típusú tevékenységek a gazdaság bármely ágazatához
kapcsolódhatnak, közös jellemzőjük, hogy a termelési folyamat valamennyi fázisában jelen vannak és növelik a
termékek hozzáadott értékét. A szolgáltatási szektor súlya fontos mutatója a gazdaság fejlettségének.
A szolgáltatások Lőrinci gazdaságában fontos szerepet töltenek be: 68%-ot ad az összes gazdasági szereplő
közül. A városban a lakossági alapszolgáltatások valamennyi válfaja biztosított.
18. ábra: Működő vállalkozások megoszlása a szolgáltató ágazatokban (%, 2015)
Vízellátás, szennyvíz gyűjtése,
kezelése, hulladékgazdálkodás,
szennyeződésmentesítés
Kereskedelem, gépjárműjavítás
1%
2%

Szállítás, raktározás

8%

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
5%
Információ, kommunikáció

4%
38%

Pénzügyi, biztosítási tevékenység
Ingatlanügyletek

12%

Szakmai, tudományos, műszaki
tevékenység
Adminisztratív és szolgáltatást
támogató tevékenység

2%
11%
6%
10%
1%

Oktatás
Humán-egészségügyi, szociális
ellátás
Művészet, szórakoztatás, szabadidő

Forrás: KSH

A városban mikro- és kisvállalkozások vannak. Jelentős szolgáltató vállalat a BUMJIN HUNGARY KFT, mely
elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelmével foglalkozik.
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21. táblázat: 300 millió forint éves forgalom feletti Lőrinci érdekeltségű szolgáltató vállalkozások (2015)
Név

Bejegyzés éve

Létszám (fő)

Utolsó éves nettó
árbevétel (eFt)

BUMJIN HUNGARY KFT.

2009

3

4 900 284 008

VEROMA KFT

1991

15

1 183 693 272

JEVCSÁK OIL KFT.

1998

22

331 963 684

Forrás: Lőrinci Város Önkormányzat

Két pénzügyi szolgáltató található a városban: az OTP Bank, illetve a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet
kirendeltség.
Kereskedelem
2012-ben a Lőrincin található kiskereskedelmi üzletek száma 75 db volt, amely az 5 évvel azelőtti értékhez
képest csökkent. A kínálatot nagymértékben befolyásolja a környékbeli nemzetközi kereskedelmi láncok
megjelenése, a lakosságszám csökkenése, valamint az elöregedési tendencia.
Az élelmiszer jellegű üzletek és áruházak száma 2005 óta stagnál vagy csökken a városban. 2014-ben TEIR
adatok szerint 17 darab ilyen vállalkozás volt jelen a kereskedelemben. A város ruházati szaküzleteinek száma
2014-ben 6 db volt, ez több éves viszonylatban állandónak mondható, egyedül a 2007-es évben nőtt a számuk
(13db).
19. ábra: Élelmiszer jellegű üzletek és áruházak, valamint ruházati szaküzletek száma Lőrincin (db, 2004-2014)

Forrás: TEIR-KSH

Idegenforgalom – vendéglátás
Lőrinciben a turisztikai adottságok egyáltalán nem kedvezőek, kevés turista látogat a városba, a látogatók nagy
része az utóbbi években üzemlátogatásra érkezett az Erőmű területére. A tervek között szerepel a volt kastély,
majd iskolaépület felújítása, és wellness központ kialakítása, ez lehet majd a jövőben az első számú
idegenforgalmi célpont. A település pillanatnyilag csak kistérségi szinten rendelkezik turizmust vonzó elemekkel,
ilyenek a tájház, az Anna kápolna (búcsújáró hely), az Erőmű-tó, a jégpálya (mely nyáron teniszpályaként
funkcionál), az 56-os emlékmű, vagy a park.
A település stratégiáiban fontos szerepet tölt be a turizmus, annak fejlesztése és élénkítése. A hazai üdülés
modelljének, ezen belül is a falusi és a vidékies térségekbe irányuló öko- és aktív turizmusnak a népszerűsítése
alapvető térségfejlesztést (is) szolgáló cél.
Idegenforgalmi szempontból jó lehetőségekkel rendelkező terület az erőmű környéke. Turisztikai szolgáltatások
kialakításával, infrastruktúrafejlesztéssel nagy turistaforgalmat tudna elérni. Az erőmű húzó iparága a turizmus
lenne, valamint tudatos környezetvédelmi neveléssel fejleszteni a fiatal generációt. Üdülőközponti szerepet
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tölthetne be. A turisztikai, üdülőhelyi funkciók megerősödése jól szolgálhatja a társadalmi-gazdasági megújulást,
a helyi identitás erősödését és az elmaradott, illetve esetenként funkciójukat vesztett térségek dinamizálását.
A regionális és helyi jelentőségű turisztikai célterületek fejlesztése során kiemelten fontos a desztináció
menedzsment szervezetek felállítása, tematikus, illetve térségi turisztikai hálózatok kialakítása. A perifériális
kistérségekben különösen fontos az e-turizmus fejlesztése, lehetőségeinek kihasználása. A falusi turizmus,
ökoturizmus, agroturizmus, a bor- és aktív turizmus kiemelten fejlesztendő.
A turisztikai infra- és szuprastruktúra4 nem felel meg mindenben az elvárásoknak. A szállásférőhelyek
összetétele viszonylag korszerűtlen: alacsony a szálloda típusú szálláshelyek aránya, s igen magas az egyéb
típusúaké.
Lőrinci Város Önkormányzatának idegenforgalmi adó bevételei az elmúlt években nem voltak.
A 2010. évi XC. törvény módosította a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt. E törvényi változás
következtében 2010. december 31. napjával megszűnik az üdülőépület után megállapított idegenforgalmi adó.
Továbbra is idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki legalább egy
vendégéjszakát eltölt (tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó).
Lőrincin a KSH adatai szerint 2014-ben 25 vendéglátóhely volt jelen a településen.
22. táblázat: Az idegenforgalom mérőszámai (2013-2014)
Mutatók

2013

2014

Összes szálláshely férőhelyeinek száma (db)

8

8

Vendégek száma (fő)

0

0

Vendégéjszakák száma (db)

0

0

Külföldiek aránya a vendégéjszakákból (%)

0

0

Forrás: TEIR-KSH

1.9.3

A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai,
települést érintő fontosabb elképzelések

A vállalkozások számainak vizsgálatakor látható, hogy a nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlásuk kisebb
eltérésekkel hasonló a regionálishoz. A regisztrált gazdasági társaságok mutatói a 1000 fő lakónépességre
viszonyítva nem változott az utóbbi években jelentősen. A városban a regisztrált vállalkozások aránya elmarad a
megyei átlagtól. Jellemző a mikro vállalkozások és egyéni vállalkozók túlsúlya.
23. táblázat: Regisztrált gazdasági társaságok száma 1000 lakosra Lőrincin5 (db, 2011-2016)
2011

2012

2013

2014

2015 2016

Regisztrált vállalkozások számra 1000 lakosra (db) - GFO'14

n.a.

n.a.

n.a.

74,9

70,7

71,5

Regisztrált vállalkozások száma 1000 lakosra (db) - GFO'11

72,7

74,1

74,3

75,0

n.a.

n.a.

Forrás: KSH

A turisztikai szuprastruktúrához tartoznak a következők:
 szállás (szállodák, vendéglők, panziók, apartman-szállók, egyéb szállások: apartmanok, üdülőházak, kemping és
lakókocsi helyek, tömegszállások)
 ellátás (éttermek, snack és önkiszolgáló létesítmények).
5 2011-től az adatkör gyűjtése a GFO nómenklatúra szerint megváltozott, ezért egy idősorban nem összehasonlítható, a
megelőző évekkel.
4
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A regisztrált jogi személyiségű vállalkozások száma 1.000 lakosra nem éri el a megyei átlagot, és ez az érték
nem is változik jelentősen évek óta. A megyei átlag 2016-ban 32,43 volt, míg a városi csupán 16,1 db/1000 lakos.
24. táblázat: Regisztrált jogi személyiségű vállalkozások száma 1000 lakosra Lőrincin6 (db, 2011-2016)

Regisztrált jogi személyű vállalkozások 1000
lakosra (db) – (GFO’14)
Regisztrált jogi személyiségű vállalkozások
száma 1000 lakosra (db) - GFO'11

2011

2012

2013

2014

2015

2016

n.a.

n.a.

n.a.

19,8

16,7

16,1

15,3

16,9

16,5

14,0

n.a.

n.a.

Forrás: KSH

A regisztrált egyéni vállalkozások tekintetében lassú csökkenés figyelhető meg, az utóbbi években 17%-kal
csökkent az 1000 főre viszonyított számuk. Lőrinci e mutató tekintetében is a megyei átlag alatt szerepel,
amelynek értéke 2016-ban 41,65 volt.
25. táblázat: Regisztrált egyéni vállalkozások száma 1000 lakosra Lőrincin (db, 2011-2016)

Regisztrált egyéni vállalkozások száma 1000 lakosra (db)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

31,2

30,2

28,8

30,4

26,8

26,5

Forrás: KSH
20. ábra: A helyi iparűzési adóbevétel (HIPA) alakulása (eFt, 2007-2010))

Forrás: TEIR-KSH

2011-től az adatkör gyűjtése a GFO nómenklatúra szerint megváltozott, ezért egy idősorban nem összehasonlítható a
megelőző évekkel.
6
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1.9.4

A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők

A város helye a közlekedési hálózatban
Lőrinci nemzetközi viszonylatban is fontos, országos kelet-nyugati tengely (M3-s autópálya) szomszédságában
fekszik, melyhez a Zagyva völgyében futó, észak - déli irányú hagyományos vásárvonal köti a várost. Az ezekre
szerveződő Hatvan-Salgótarján-Losonc 83. számú vasútvonal a hosszanti elrendezésű várossal párhuzamosan
fut. A térség meghatározó közúti közlekedési eleme a völgyben futó 21. sz. első rendű országos főút, melyet a
környező vidékeket összekötő utak kereszteznek a településeknél, így Lőrincinél is.
A kiépített önkormányzati kerékpárút, közös gyalog- és kerékpárút hossza a 2016-s KSH adatok szerint 7 km. Az
úthálózat fenntartása, javítása, bővítése folyamatosan jelentkező feladat egy önkormányzat életében. A jövőbeni
tervek között szerepel többek között kerékpárút kialakítása.
Utak fejlesztésének lehetőségei
A település közútjainak és belterületi útjainak többsége burkolt, a burkolat azonban több helyen javításra szorul.
A külterületi feltáró utak minősége az igényekhez képest jónak tekinthető. A 2401 sz. út külterületi szakaszán
előfordulnak nyomvályús, kátyús útszakaszok, ennek felújítása feltétlenül szükséges.
A TOP-2.1.2-15-HE-1 és a TOP-2.1.2-16-HE-1 pályázati felhívásokra Lőrinci 2 db pályázatot nyújtott be, melyek
keretében – nyertes pályázat esetén – felújításra és pályabővítésre kerülne sor a település több útján.
Munkahelyteremtő beruházások
A munkahelyteremtés elősegítése érdekében a településnek vállalnia kell, hogy beruházások esetén azt a
pályázót részesíti előnyben, aki a munkafolyamatok során helyi munkanélküliek foglalkoztatását vállalja.
A városközpontban a rendezési terv szerinti fejlesztések, szolgáltatások bővülése, lakásépítések, a selypi
városrészen a megvásárolt területen tervezett fejlesztések, az erőműi településrészen a volt iskolaépület és
sportpálya hasznosítása kell, hogy segítse a munkahelyteremtés feltételeit. A megtelepedni szándékozó
munkahelyteremtő vállalkozások részére az önkormányzat kedvezményeket nyújt, terület kedvezményes
biztosításával.
A vállalkozások üzleti infrastrukturális környezetének fejlesztése elsősorban a magánberuházások és a
munkahelyteremtés ösztönzése érdekében. A közterület fejlesztések elősegítik a munkahelyteremtést, a jobb
színvonalú, igényesebb munkahelyek létesítését, a meglévő munkahelyek átalakulását. A településkép vonzó
volta és a központi - műszakilag is megalapozott - funkciók magas minősége pozitívan hat a befektetővonzásra,
azaz közvetve a munkahelyteremtésre is.
Munkaerő-piac
A település vonatkozásában megállapítható, hogy míg az ezredforduló elején a lakosság 3%-a volt nyilvántartott
álláskereső, napjainkra ez az érték 4% körül van. A jelentős változás – mely 2012-ben mutatkozott meg – több
tényezőnek köszönhető, úgy, mint a fiatalok elvándorlása, a társadalom elöregedése, a közmunkaprogram,
közfoglalkoztatás bevezetése.
Ahogy az alábbi diagram is szemlélteti, a munkanélküliség arányának változása Heves megyében, a Hatvani
járásban, illetve Lőrincin is hasonló tendenciát mutat.
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21. ábra: A nyilvántartott álláskeresők aránya városi, járási és megyei szinten, összehasonlító ábra (2002-2016)
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Forrás: KSH

A pályakezdők munkanélkülisége további problémát vet fel, hiszen szakmai tapasztalatszerzés hiányában
nehezebben tudnak elhelyezkedni – sokan már a tanulmányaikat sem a városban fejezik be a felsőoktatás
hiánya miatt –, munkakapcsolatokat kialakítani, mely helyzetet gyakornoki programok, mentorhálózatok
kialakításával lehetne orvosolni.
Szükséges megemlíteni azt is, hogy a foglalkoztatáspolitikai szempontból hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok (megváltozott munkaképességűek, romák, általános iskolát el nem végzett felnőttek stb.) egyre
tartósabban szorulnak ki a munkaerő-piacról. Az ő elhelyezkedési lehetőségeik javítása érdekében szükséges
integráló képzések, tananyagok kidolgozása, tanácsadások, foglalkozások tartása.
A munkaerő elvándorlásának megakadályozása, annak helyben tartása és a térségbe vándorlása érdekében a
gazdaság élénkítésére, munkahelyek teremtésére, szociális háló kialakítására, turisztikai fejlesztésekre van
szükség.

1.9.5

Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat)

Lőrincin 2016-ban a lakásállomány 2324 db, ami azt jelenti, hogy 2001-től 2016-ig 30 darabbal nőtt a lakások
vagy családi házak száma. Az ingatlanok száma 2001-2010 között kis mértékben ingadozott, jelentősebb
növekedés 2011-ben következett be.
22. ábra: Lőrinci lakásállománya (db, 2001-2016)
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Forrás: KSH

A város lakásállománya 2001-hez képest 1%-al bővült.
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2001-2005 között időszakban minden évben több lakást építettek, 2006-tól kezdődően a lakásépítési kedv
jelentősen lecsökkent. 2001-2015 összesen 3232 m2 az épített lakások összes alapterülete. Az épített lakások
átlagos mérete 100 m2.
26. táblázat: Épített és megszűnt lakások Lőrincin (2001-2016)
Év

Épített lakások (db)

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

3
2
12
10
1

Megszűnt lakások
(db)
1

1
2
1
2

5

Épített összes (nm)
254
107
921
1085
73

467
1
1

2

208
1

1
1

3

57
60

Forrás: KSH
23. ábra: Ingatlanok átlagos négyzetméter ára (eFt/m2, 2011-2016))
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Forrás: www.ingatlannet.hu
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1.10

Az önkormányzat gazdálkodása, a
településfejlesztés eszköz és intézményrendszere

1.10.1

Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program

Lőrinci város intézményeinek fenntartásában, a város fejlesztésében a legfontosabb tényező a város
költségvetése, annak stabilitása. Az önkormányzat éves költségvetésének készítésekor a város stabil pénzügyi
pozícióinak megőrzésére, a lakosság életszínvonalát javító szolgáltatások bővítésére, a város gazdasági
potenciáljának növelését segítő fejlesztések megvalósítására és megfelelő tartalék képzésére törekszik.
Az önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll,
amelyek az önkormányzati feladatok és célok ellátását szolgálják.
A város önkormányzatának elmúlt évi költségvetését elemezve megállapítható, hogy a bevételi oldal legnagyobb
tételeit állami hozzájárulások és támogatások jelentették. Az önkormányzati költségvetés kiadási oldalának
legjelentősebb tételét a működési kiadások (pl. személyi juttatások, dologi kiadások) adták.
Az önkormányzat és az állam közötti feladatmegosztás változása miatt 2013-tól jelentős változások történtek a
város költségvetésében. A bevételi oldal változásai közé tartozik, hogy a feladat-átstrukturálás miatt megszűnt az
önkormányzat személyi jövedelemadóból való részesedése, az illetékbevételek elkerültek a várostól, valamint a
beszedett gépjárműadó 40%-a marad a városnál.
Az önkormányzat saját bevételei közül a legnagyobb volument a helyi iparűzési adóbevételek képviselik.
24. ábra: Helyi iparűzési adó alakulása (eFt, 2007-2010)

Forrás: KSH-TEIR
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27. táblázat: Az önkormányzat bevételei és kiadásai (eFt, 2013-2016)
Működés

Év

bevétel

kiadás

Felhalmozás
egyenleg

bevétel

kiadás

egyenleg

2013

1 041 555

1 024 123

17 432

7583

46 181

-38 598

2014

1 666 025

1 593 628

72 397

42 137

104 275

-62 138

2015

1 333 105

1 242 134

90 971

90 008

80 678

9 330

2016

1 504 701

1 413 052

91 649

71 801

176 799

-104 998

Forrás: Lőrinci Város Önkormányzata, Zárszámadások 2013-2016.

A 2011. évi CLXXXIX. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján, annak keretei között a
települési önkormányzat helyi rendeletben szabályozhatja a vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlását. A
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében az önkormányzati vagyon felosztása az alábbiak
szerint alakul: a jogszabály két nagy vagyoni csoportot különböztet meg: üzleti vagyont és törzsvagyont. A
törzsvagyon körébe tartozó tárgyak forgalomképtelenek, illetve korlátozottan forgalomképesek. Az önkormányzat
forgalomképtelen törzsvagyona a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonból és nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű vagyonból áll.
28. táblázat: Az Önkormányzat vagyonszerkezete a 2016. évi vagyonkimutatás alapján
Vagyonelem megnevezése

Vagyon értéke /Bruttó érték, eFt/

Immateriális javak

66 219 664

Ingatlanok

5 316 867 545

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

272 359 094

Tenyészállatok

0

Beruházások, felújítások

15 032 951

Forrás: 2016, évi költségvetés

Az önkormányzat vagyongazdálkodása az alábbiak szerint alakul:
Forgalomképtelen vagyon

4 197 371 eFt

Korlátozottan forgalomképes vagyon

667 779 eFt

Forgalomképes vagyok

320 922 eFt
összesen

5 186 073 e Ft

Lőrinci önkormányzata a 2015-2019. időszakra vonatkozóan rendelkezik elfogadott gazdasági programmal,
melynek célja, hogy a Képviselő-testület a ciklusának időtartama alatt egy egységes, előre meghatározott
célrendszer szerint működjön, fejlődjön.
A gazdasági program tartalmazza a városfejlesztés, vagyongazdálkodás, városüzemeltetés, humán és szociális
szolgáltatások, kultúra és sport terén a település rövid és középtávú céljait, terveit. A program számos fejlesztési
igényt fogalmaz meg, melyek mind szinergiában állnak a más dokumentumok által megfogalmazott igényekkel.
Pl. játszótér építése, vállalkozásra alkalmas területek feltárása, vonzó települési arculat kialakítása stb.
A gazdasági program megvalósításának feltételei:
-

Stabil, kiszámítható és fegyelmezett költségvetési gazdálkodás.
Átgondolt humán erőforrás gazdálkodás.
A lakossággal, kistérségi és régiós intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, önszerveződő
közösségekkel való folyamatos kommunikáció.
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-

Magas szakmai színvonalon működő önkormányzati intézményrendszer.

1.10.2

Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége,
intézményrendszere

A városban a városfejlesztéssel kapcsolatos döntési jogkörrel a képviselőtestület rendelkezik. A
képviselőtestület az általa elfogadott rendeletek és határozatok révén dönt többek között az erre a célra
rendelkezésre álló pénzeszközök nagyságáról, az egyes ilyen jellegű pályázatokhoz szükséges önerő
biztosításáról. Ezen túlmentően a testület feladata a város térbeli fejlődését nagymértékben befolyásoló
településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv elfogadása és/vagy módosítása. A
képviselő-testület döntéseinek előkészítésében fontos szerepet játszanak a képviselőtestület különböző
bizottságai.
Pénzügyi- Ügyrendi Bizottság
Egészségügyi és Szociális Bizottság
Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
25. ábra: Lőrinci Város Önkormányzat szerezeti struktúra ábrája

Forrás: SZMSZ

A városfejlesztéssel összefüggő döntések végrehajtása a Polgármesteri Hivatal feladata.
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1.10.3

Gazdaságfejlesztési tevékenység

Az elmúlt években az önkormányzat számos gazdaságfejlesztést célzó tevékenységeket hajtott végre. A
gazdaságot is érintő fontosabb beruházások a következők voltak az elmúlt időszakban:
Közösségi piac épület korszerűsítése, fedett és nyitott piactér építése Lőrinciben
A Lőrinci „Napsugár” Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai óvodai telephelyének infrastruktúrális fejlesztése
LŐRINCI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA
Szociális ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény energetikai korszerűsítése Lőrinciben
Művelődési ház felújítása Lőrinci-Selypen
Lőrinci Város Rákóczi utca felújítása
Lőrinci városközpontjának fejlesztése, építése
Március 15. Gimnázium és Szakképző iskola A és D épületeinek felújítása
A közvetlen gazdaságfejlesztő hatással bíró eszközök között szerepel a területszerkezeti terv módosítása során
számos terület területfelhasználás-módosítása, melyek között új kereskedelmi-szolgáltató, gazdasági terület;
különleges gazdasági, üdülő terület; kereskedelmi-szolgáltató, gazdasági terület, valamint ipari gazdasági terület
kerül kinevezésre. Az új ipari gazdasági területekre ipari üzemek betelepítése tervezett, melyek többek között
jelentős munkahely-lehetőséget, gazdasági fellendülést hozhatnak a város életébe.
A gazdaságfejlesztés adminisztratív eszközei többnyire a helyi rendeleteken keresztül érvényesülnek. Ezek
egyrészről a vállalkozások működését is befolyásoló szabályozások, a városrendezési terv és egyéb
dokumentumok, melyek meghatározzák a működéshez kapcsolódó, köztük az infrastruktúra feltételeit.
Az önkormányzat e mellett fontosnak tarja, hogy jó partneri kapcsolatot alakítson ki a helyi gazdasági
szereplőkkel annak érdekében, hogy a város gazdasága fejlődjön, erősödjön.

1.10.4

Foglalkoztatáspolitika

Az új önkormányzati törvény hatályba lépésével a közalkalmazottak és köztisztviselők (általános és középiskolai
tanárok, okmányirodai munkatársak egy része) jelentős száma azok a Klebelsberg Központ és a Járási Hivatal
részére történő átadásával szignifikánsan csökkent.
A költségvetési szervek és a tisztán önkormányzati tulajdonú vállalkozások révén még így is jelentős
foglalkoztatónak számít az önkormányzat a városban.
Az önkormányzat legfőbb gondjainak egyike a város nagyon alacsony foglalkoztató képessége. A
közfoglalkoztatás rendszerén keresztül befolyással bír a munkanélküliek ellátására, és közvetlen
szolgáltatáskínálattal jelenik meg a város gazdaságában.
A város Esélyegyenlőségi Programjában több tervezett beavatkozás is a foglalkoztatás elősegítését szolgálja. A
megvalósult közmunka programok is ezt a célt szolgálták.
Az önkormányzat a foglalkoztatási helyzeten közfoglalkoztatás keretében próbál segítséget nyújtani. Ezáltal az
2016-ban 22 főt, 2017-ben pedig 25 főt foglalkoztattak.
A gazdaságfejlesztési tevékenységeknek köszönhetően lehetővé válik, hogy az ide látogató turisták, az itt
letelepedni vágyók egy élénk, gazdaságilag és szociálisan prosperáló településre érkezzenek, amely biztosítani
tudja a megfelelő szintű gazdasági, kulturális, közösségi, turisztikai szolgáltatásokat, melyek hozzájárulnak a
munkahelyek bővítéséhez, ösztönzik a magántőke bevonását, civil szerveződéseket.

1.10.5

Lakás- és helyiséggazdálkodás

A városban önállóan elfogadott lakáskoncepció nincs.
Az önkormányzati ingatlanok között számos bérlakás is található (kb. 10 db) az Erőmű tér 31-es épületében.
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Lőrinci esetében a pénzbeli ellátások formáit, azok juttatásának feltételeit a 2/2015. (II.16.) önkormányzati
rendelet a rendkívüli települési támogatásról szóló című dokumentum tartalmazza. A pénzbeli juttatások egyik
formája a lakhatási támogatás. A rendelet megfogalmazza a juttatás feltételeit, annak mértékét és a kizáró okokat
is.
26. ábra: A lakásfenntartási támogatás idősoros adatai (2010-2015)
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Lakásfenntartási támogatásban részesültek száma (pénzbeni és természetbeni) 2015. február 28-ig
Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis

1.10.6

Intézményfenntartás

Önkormányzat által fenntartott intézmények (pl. általános iskola, óvoda, művelődési ház, könyvtár) működtetése,
karbantartása, az intézményfenntartás az egyik legnagyobb kihívás. A szakmai színvonal fenntartása, fejlesztése
mellett a gazdaságos működtetés biztosítása a cél.
Az elmúlt időszakban az önkormányzati fenntartású intézményekben már történtek olyan fejlesztések, amelyek a
fenntartás segítését célozták. Ezek a következők voltak:
Napelemes rendszer kialakítása Lőrinci városban (Városháza, Könyvtár)
A jövőt érintő legfontosabb beavatkozási szükségletek a következők szerint azonosíthatóak:
A Lőrinci Városközpont kialakítása (települési dísztér kialakítása, Szent Lőrinc szobrának felállítása,
vízjáték kialakítása, napóra elhelyezése, sétányok és extrém sportpálya kialakítása)
A Selypi Művelődési Központ teljes körű felújítása (energetikai korszerűsítés, külső festés, belső tér teljes
körű felújítása)
Lőrinci katolikus templom rekonstrukciója - külső/homlokzati/tető felújítása
Lőrinci Általános Iskola energetikai korszerűsítése (nyílászárók, hőszigetelő rendszer, fűtéskorszerűsítés),
Selypi Általános Iskola tetőszerkezetének felújítása, a kis tornaterem átalakítása tornacsarnokká,
Kossuth Lajos utca / Tabán utca/ Rózsa Ferenc utca/ Kállai Éva utca/ Hársfa utca / Bem utca / Vasvári
utca aszfaltozása, csapadékvíz elvezetésének megoldása és a hozzá tartozó járdák felújítása,
A város közvilágításának korszerűsítése (új kandeláberek)
Lőrinci-Selyp között a kerékpárút Árpád út páratlan oldalára történő áthelyezése, a kerékpárút folytatása a
Lőrinci temetőig.
Lőrinci Szabadság tértől az Erőműi lakótelepig vezető kerékpárút felújítása
Erőműi lakótelepen csapadékvíz elvezető csatorna felújítása,
Lőrinciben a napközi helyén egy Civil Ház kialakítása (tálalókonyha kialakítása az általános iskolában)
Az Árpád út páratlan oldalán szervizút/járda építése
Lőrinci-Selypben buszforduló kialakítása,
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További játszóterek építése, a meglévő három felújítása és bővítése új elemekkel,
A jelenlegi kamerarendszer felújítása, továbbfejlesztése,
Önkormányzati épületek érintés- és villámvédelmi felülvizsgálatából eredő hiányosságok megszűntetése.
Erőműi lakótelepen a járdák térkővel történő burkolása,
A lőrinci és selypi iskolában műfüves pálya kialakítása a mindennapi testmozgás biztosítására,
Szabadság téri gyermekorvosi és háziorvosi rendelők energetikai felújítása, műszerezettségének javítása,
fogorvosi rendelő felújítása,
Önkormányzat tulajdonában lévő futballpálya teljes felújítása (lelátók, korlátok, tereprendezés)
Selypi saroktól a zagyvaszántói tábláig a járda felújítása, Selypen a posta előtti parkoló építése
Idősek otthonának férőhelybővítése, a korábbi Zeneiskola átalakítása idősek otthonává,
Informatikai és hálózati fejlesztések az önkormányzati intézményekben (szerver, számítógépek cseréje).
Buszmegállók felszálló-padkával történő felszerelése,
Erőműnél a garázsokhoz vezető utak aszfaltozása,
Településüzemeltetési dolgozóknak műhely és géptároló kialakítása
Az intézmények harmadik csoportját azon „A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény”, valamint „A
köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló
2012. évi CLXXXVIII. törvény” szerinti önkormányzati köznevelési intézmények alkotják, amelyek 2013. január
1-jétől állami fenntartásba kerültek. Ennek keretében az érintett intézmények szakmai munkájának irányítása az
állam feladata a Klebelsberg Központon keresztül, míg a működtetés feltételeit az önkormányzat biztosítja.
Az állami (általános iskola) és önkormányzati szervezetek (óvoda) mellett egyházi fenntartásban lévő oktatási
intézmény nem található a településen.

1.10.7

Energiagazdálkodás

A város energiaellátásának helyzetét az 1.16 Közművek állapota és energiahatékonyság fejezet mutatja be.
Az energiagazdálkodás területén az önkormányzat külön koncepcióval, fejlesztési dokumentummal nem
rendelkezik, ugyanakkor több olyan lépését is meg lehet említeni, amelyek a hatékonyabb energiafelhasználást
támogatják. A város az elmúlt időszakban számos energetikai hatékonyság növelő beruházást készített elő
intézményeiben, és a jövőbeni fejlesztések fókuszában is a megújuló energiahordozók hasznosításával történő
épületgépészeti korszerűsítések állnak.
29. táblázat: Lőrinci város energiahatékonysági fejlesztései 2010-2015 között
A projekt címe

Napelemes rendszer kialakítása Lőrinci városban
Szociális ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény energetikai korszerűsítése
Lőrinciben
A Lőrinci „Napsugár” Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai óvodai telephelyének
infrastruktúrális fejlesztése
Szociális ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény energetikai korszerűsítése
Lőrinciben

Támogatás összege
(Ft)

Megvalósítás
ideje

29 949 798

2015

317 010 415

2017

72 402 050

2017

53 744 990

2017

Forrás: www.palyazat.gov.hu

Ahogy az előző táblázatból is látszik, az önkormányzati épületek, intézmények jövőbeli fejlesztésekor a megújuló
energia hasznosítás is fontos szerepet tölt be.
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1.11

Településüzemeltetési szolgáltatások

A 2001. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól a helyi önkormányzatok által ellátandó
településüzemeltetési feladatokat a következők szerint definiálja: köztemetők kialakítása és fenntartása, a
közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak
kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek
parkolásának biztosítása. Tágabb értelemben a településüzemeltetési feladatok körébe sorolhatjuk a településen
élő lakosság, vállalkozások, intézmények közszolgáltatásokhoz, komfortérzethez kapcsolódó igényeinek
kielégítéséhez, illetve az élhető, fenntartható települési környezet megteremtéséhez és fenntartásához
szükséges, az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat is. (A törvényben definiáltak mellett például: hó- és
síkosság mentesítési feladatok, szúnyoggyérítés, köztisztaság, hulladékelszállítás biztosítása, kutak
üzemeltetése, csapadékvíz-csatornák karbantartása, utcanév-táblák kihelyezése, külterületi ingatlanok
gyommentesítése stb.).
Az önkormányzat városüzemeltetési feladatai:
-

lakásgazdálkodás, vagyonüzemeltetés
köztemető fenntartás és üzemeltetés
park- és közterület fenntartás
víz- és csatornaszolgáltatás

Az önkormányzat ezen feladatokat összetettségük miatt az önkormányzat tulajdonában álló, közszolgáltatóként
megbízott vagy egyéb más szolgáltató cégen keresztül látja el.
A városüzemeltetési feladatok jelentős többségét az Önkormányzat látja el.
A városban az ÉMÁSZ biztosítja az áram-, a TIGÁZ a gáz-, a Heves Megyei Vízmű Zrt. az ivóvíz és közműves
szennyvízelvezetés és -tisztítási, a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft. pedig a
hulladékgazdálkodási szolgáltatásokat.
A kötelező egészségügyi, szociális, oktatási, nevelési és közművelődési szolgáltatások teljes körűen biztosítva
vannak a városban, melyeket önként vállalt szolgáltatások is kiegészítenek. Az önkormányzat elsősorban a
Polgármesteri Hivatalon és intézményein, illetve gazdálkodó szervezetein keresztül látja el ezen feladatait.
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1.12

Táji és természeti adottságok vizsgálata

1.12.1

Természeti adottságok

A három városrészből (Lőrinci, Selyp és Erőmű) álló Lőrinci, Heves megye nyugati részén, a Mátra és az Alföld
találkozásánál terül el. Természetföldrajzi szempontból közigazgatási területe a Mátra és az Alföld találkozásánál
található. Kistája a Zagyva-völgy, területe 23,53 km2.
13. térkép: Heves megye

Forrás: Heves megye térképe www.terkepek.net

Domborzat és talajviszonyok
Lőrinci a Zagyva-völgy kistáj legdélebbi települése, tőle délre már az Észak-Alföldi hordalékkúp-síkság kezdődik,
nyugatról a Cserhátalja, keletről a Mátraalja határolják. Maga a Zagyva-völgy kistáj a Zagyva felső szakasza
mentén egészen Zagyvafőig, továbbá a Zagyvát északon tápláló Tarján-patak mentén Somoskőújfaluig (szlovák
határ) nyúlik. A kistáj déli része (Pásztótól délre), ahol Lőrinci fekszik, síkság jellegű, az átlagos relatív relief
24m/km2 alatti. A völgy uralkodó talajtípusa az agyagos vályog mechanikai összetételű, viszonylag jó
vízgazdálkodású, átlagos termékenységű réti öntéstalaj. Az öntéstalajokat – Hatvan és Pásztó között, tehát
Lőrincit szintén érintve – nyugatról egy keskeny sávban gyengén víztartó, viszonylag gyengébb termékenységű
humuszos homoktalajok, míg a keleti domblábakon vályog mechanikai összetételű löszön kialakult, kedvező
vízháztartású termékeny csernozjom erdőtalaj-foltok szegélyezik.
A Zagyva ártereinek jó minőségű termőterületei a város történelmi jelentőségű természeti erőforrása. Az
agrárágazat gazdasági jelentősége ugyan a rendszerváltozás óta nagyságrendekkel csökkent, a
foglalkoztatásban betöltött szerepe sem meghatározó, a város lakosságának ellátásában, a jövedelem
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kiegészítésben azonban a termőföldek jelentősége nem csökkent. Ezt bizonyítja, hogy a Zagyva bal parti
magasabb teraszának összefüggő szántóterületei szépen műveltek. A folyó jobb oldali mély árterén azonban sok
a parlagterület. A racionális földhasználat elvének érvényesítésével olyan mezőgazdasági termelésszerkezet
kialakítására kell ösztönözni a termőföldek művelőit, amely a termőhelyi adottságokhoz igazodva piacképes
mezőgazdasági termékek gazdaságos termelését biztosíthatja. A településrendezés eszközeinek biztosítani kell
az árutermelésre alkalmas termőföldek védelmét, meg kell akadályoznia a földrészletek felaprózódását,
rendezetlen beépülését. Biztosítani kell továbbá a családi és üzemi méretű gazdaságok megmaradását,
fejlesztési lehetőségét.
Természeti erőforrás a keleti határon végighúzódó dombvidék ásványvagyona: jó minőségű téglaagyag, homok,
kavics, építési riolittufa. A történelmi hagyományokkal rendelkező bányászat (kavics, kő) a térség gazdaságát
fellendítheti. Néhány bánya jelenleg is működik a településen és újabbakra is van igény, remélhetőleg a
bányászathoz kapcsolódó feldolgozóipar is előbb-utóbb megtalálja Lőrincit. A bányászat a város érdekeit
azonban csak akkor szolgálhatja, ha maradandó tájkárosítást és környezeti károkat nem okoz. Ezért fontos olyan
szállítási útvonalak kialakítása, amely a lakóterületek elkerülésével zaj és levegőszennyezést nem okoz
(Petőfibánya-Hatvan összekötőút).
14. térkép: Zagyva völgy kistáj

Forrás: Magyarország kistájainak katasztere
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Éghajlat
A kistáj éghajlata Lőrinci környékén mérsékelten meleg-száraz, az Alföld közelségének megfelelően a
napsütéses órák száma már átlagosan 1910 óra, a csapadék kevés: 560-580 mm körül évente. Az uralkodó
szélirány a völgy irányának megfelelően az északi és a déli, átlagos szélsebesség 2 km/s körüli. A talajviszonyok
és az éghajlat a szántóföldi termelésnek és a kertészeti kultúráknak kedveznek.
Vízrajz
Lőrinci legfontosabb, de egyúttal legveszélyeztetettebb természeti erőforrása a víz. A Zagyvára települt rá a 19.
század végén a cukoripar és 20. század negyvenes éveiben az erőmű, a biztonságos iparivíz-ellátás érdekében
hozták létre a 12 hektáros Selypi és az 52 hektáros Lőrinci víztározókat. A tározókat sokáig strandolásra is
használták, azonban higiéniai okok miatt a fürdés ma már tiltott, jelenleg – különösen a Lőrinci víztározó – a
kistérség jelentős horgászparadicsomai.
Az erőművi tározó ipari funkciója mellett ma már a horgászat is meghonosodott rendeltetésnek tekinthető. A
tározó turisztikai funkciója a tulajdonossal egyeztetetten kiszélesíthető. Erre alkalmas terület az erőmű és a
tározó között már kialakult vendégházak térsége. Rendezendő a tó partjainak nagy részét elfoglaló horgászházak
jövője. A tó partját lezáró horgászházak a tó üzemben tartását, a part fenntartását nehezítik. A város északi
illetve déli határán lévő turisztikai jelentőségű tározók közötti közvetlen kapcsolatot a Zagyva gátján vezetett
kerékpárúttal lehetne kihangsúlyozni.
Az ivóvizet igen nagy mélységből, artézi kutakból nyerik. A Lőrinci területén található felszín alatti vízbázisok
védőidomainak kijelölése jelenleg van folyamatban. Az ivóvízbázisok védőidomait az esetleges belterületbe
vonásoknál illetve vállalkozási terület kijelöléseknél figyelembe kell venni.
27. ábra: 2015. január 1. – december 31. közötti csapadékeloszlás a KÖTIVIZIG 11 kiemelt csapadékmérő állomásai
alapján

Forrás: Vízgazdálkodási Évkönyv 2015 www.kotivizig.hu
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15. térkép: Heves megye vízrajza

Forrás: Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) Helyzetelemzés, Helyzetértékelés Függelék

A település és környékének felszíni és felszín alatti vizeinek részletes bemutatása az 1.17.2 fejezetben történik.
Növényzet
A folyó alakította völgy potenciális növényzete a puhafa ligeterdő, amely feltehetően teljes hosszában húzódott
néhol esetleg mézgás égerrel, szillel, májusfával, kőrissel. Mára ez gyakorlatilag teljesen megsemmisült, csak
töredékeket találunk. Ehhez illeszkedik a mocsárrétekből, magassásosokból, nádasokból álló vízparti növényzet.
Helyenként értékes fajkészletű állományokat is találunk, amelyekben előfordul a gyíkhagyma (Allium angulosum),
bánsági és bugás sás (Carex buekii, C. paniculata), forrásperje (Catabrosa aquatica), réti iszalag (Clematis
integrifolia), hússzínű ujjaskosbor (Dactylorhiza incarnata), mocsári csorbóka (Sonchus palustris), kétlaki
macskagyökér (Valeriana dioica). Jelentős a szántóterületek kiterjedése is. A termesztett növényeken kívül a
térségben ritka gyomfajok élnek (nyári hérics – Adonis aestivalis, keleti szarkaláb – Consolida orientalis, nyúlánk
sárma – Ornithogalum pyramidale). Északon kisebb homokkő kibukkanásokat is találunk, sziklagyep jellegű
növényzettel (tavaszi hérics – Adonis vernalis, késeiperje – Cleistogenes serotina, dudafürt – Colutea
arborescens, pusztai árvalányhaj – Stipa pennata). Az inváziós fajok gyakorlatilag akadálytalanul terjednek a
folyó mentén.
Gyakori élőhelyek: OC, L2a, P2b, B1a, L1; közepesen gyakori élőhelyek: K2, H3a, H4, M8, M1, P45, OB, OA;
ritka élőhelyek: RA, P2a, RB, RC, D6, B5, D5, P7, L2x, BA, G3.
Fajszám: 400-600; védett fajok száma: kevesebb, mint 20; özönfajok: gyalogakác (Amorpha fruticosa) 3,
selyemkóró (Asclepias syriaca) 2, tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.) 3, japánkeserűfű-fajok (Reynoutria spp.)
3, akác (Robinia pseudoacacia) 2, aranyvessző-fajok (Solidago spp.) 3.
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Állatvilág
A változatos élőhelyek következtében az állatvilág is igen sokszínű. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának
területén elhelyezkedő Lőrincire jelentős hatással van a Mátra közelsége. A nagy területű, zárt erdőknek, illetve a
környező peremterületeknek igen gazdag a madárvilága. A fokozottan védett fajok közül említést érdemel a
vándorsólyom, a parlagi sas, a kígyászölyv, a fehérhátú fakopáncs és a fekete harkály. A terület ritka, védett
kétéltű fajai az alpesi gőte, a sárgahasú unka, az erdei, gyepi és a levelibéka. Tájhasználat, tájszerkezet
Lőrinci a Zagyva- völgy kistáj legdélebbi települése, tőle délre már az Észak-Alföldi hordalékkúpsíkság kezdődik,
nyugatról a Cserhátalja, keletről a Mátraalja határolja. Az északi hegyvidék és az Alföld határán fekvő útvonal és
a kelet- nyugat irányú legfőbb közlekedési útvonal csomópontjától alig pár km-re fekszik.
16. térkép: Lőrinci és környékének térképe 1806-1869 között

Forrás: Habsburg birodalom második katonai felmérésének térképe

A Zagyva völgyének uralkodó talajtípusa az agyagos vályog mechanikai összetételű, viszonylag jó
vízgazdálkodású, átlagos termékenységű réti öntéstalaj. Természeti erőforrás a keleti határon végighúzódó
dombvidék ásványvagyona: jó minőségű téglaanyag, homok, kavics, építési riolittufa. Lőrinci legfontosabb és
egyben legveszélyeztetettebb természeti erőforrása a víz. A Zagyvára települt rá a XIX. század végén a
cukoripar és a XX. század negyvenes éveiben az erőmű. A biztonságos iparvíz- ellátás érdekében hozták létre
12 hektáros Selypi és az 52 hektáros Erőműi víztározókat.
17. térkép: Lőrinci és környékének tájhasználati térképe

Forrás: Corine
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1.12.2

Védett, védendő táji és természeti értékek, területek

1.12.2.1 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek
1.12.2.1.1 Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete

Lőrinci közigazgatási területén országos jelentőségű tájképvédelmi terület nem található.
1.12.2.1.2 Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület

A település természeti-táji szempontból értékes elemek a településen található vízfelületek (horgász tó, Zagyva
folyó).
1.12.2.2 Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy
védelemre tervezett terület, érték, emlék
1.12.2.2.1 Nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló területek a településen
és környezetében

Lőrinci közigazgatási területén belül védendő sás és nádas található, mely Natura 2000 SCI Természetmegőrzési
Terület.
A hálózat célja az eltűnéssel fenyegetett, kis kiterjedésű természetes élőhelyek és a veszélyeztetett, sérülékeny,
vagy bennszülött fajok hosszú távú fennmaradásának biztosítása, a biológiai sokféleség megőrzése.
A Natura 2000 hálózat láncszemeinek azokat a területeket jelölték ki, amelyeken az említett irányelvek
mellékleteiben felsorolt fajok vagy élőhelyek jelentős állományban megtalálhatók.
A területjavaslatok kidolgozása az európai uniós kritériumoknak megfelelő, szigorúan szakmai (ökológiai)
szempontok alapján történt (faj vagy élőhelytípus állománynagysága, állománysűrűsége, hazai elterjedése, hazai
és nemzetközi védelmi helyzete, élőhelyigénye), amit részletes adatgyűjtés előzött meg.
Az Élőhelyvédelmi Irányelv (Habitats Directive, 92/43/EEC) az Európai Unió egyik legfontosabb jogi eszköze a
biodiverzitás védelme érdekében.
Különleges Természetmegőrzési Terület: olyan közösségi szempontból jelentős természeti értékekkel rendelkező
terület, amely a 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet 2. A) és 3. A) számú mellékletében meghatározott faj jelentős
állománya, élőhelye, valamint rajta a 4. A) számú mellékletben meghatározott közösségi szempontból jelentős
élőhelytípus található.
Az irányelv, minthogy fő célja elősegíteni a biológiai sokféleség megőrzését a gazdasági, társadalmi, kulturális és
regionális igények figyelembe vételével, hozzásegít egy közös cél, a fenntartható hasznosítás megvalósításához;
minthogy a biológiai sokféleség megőrzése egyes esetekben megkívánja a folyamatos emberi beavatkozást,
vagy egyáltalán az arra való ösztönzést.
Európában a tagállamok területein a természetes élőhelyek továbbra is folyamatosan pusztulnak és a vadon élő
fajoknak egyre növekvő száma válik fokozottan veszélyeztetetté; minthogy a veszélyeztetett élőhelyek, illetve
fajok a Közösség természetes örökségét képezik, és a veszélyeztetés gyakran a határokon is átnyúlik,
megőrzésük érdekében közösségi szinten szükséges lépéseket tenni. Amíg a gazdaságilag fejlettebb
tagállamokban az élőhelyek rekonstrukciója, rehabilitációja kell, hogy előtérbe kerüljön a Natura 2000-es
területeken, addig az unió bővítésével érintett tagállamok többségében - így Magyarországon is - a kedvezőbb
természeti állapotok illetve a gazdag élővilág fennmaradását szolgáló extenzív gazdálkodási módok fenntartására
kell fektetni a hangsúlyt.
Bizonyos élőhelyek, illetve bizonyos fajok veszélyeztetésük ismeretében elsőbbséget kell, hogy kapjanak a
megőrzésükre irányuló intézkedések gyors megtételének elősegítésére;
Hazánk természeti értékekben való gazdagságát is elismerve alakította ki az Európai Unió az önálló Pannon
Biogeográfia Régiót, melynek feladata többek között olyan értékes pannon élőhelyek védelme, mint például a
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kontinentális cserjések (törpemandulások, gyöngyvesszőcserjések), a pannon sziklagyepek, a pannon szikesek,
melyek számos az irányelv II. függelékén szereplő fajnak nyújtanak menedéket.
18. térkép: Lőrinci és környékének Natura 2000-es területei

Forrás: TeIR

1.12.2.2.2 Nemzeti természetvédelmi oltalom alatt álló területek a településen és
környezetében

Nemzeti természetvédelmi oltalom alatt álló területek a településen és közvetlen környezetében nem találhatóak.
1.12.2.3 Ökológiai hálózat
Az ökológiai hálózat funkcionális elemei az alábbiak, melyek megtalálhatók a település területén és a környező
területeken.
Magterületek: Magterületnek nevezzük a hálózat foltszerű, tetszőleges kiterjedésű területeit, melyek ideális
nagyság esetén a lehető legtöbb populációnak, illetve az ezekből felépülő életközösségeknek az élőhelyei és
genetikai rezervátumai.
Ökológiai folyosók: A magterületek közötti kapcsolatot a sávos, folytonos élőhelyek vagy kisebb-nagyobb
megszakításokkal jellemezhető élőhely-mozaikok, láncolatok, az úgynevezett ökológiai folyosók biztosítják. Ezek
az élőhelyeket, élőhelykomplexumokat kötik össze, egyben biztosítják a génáramlást az egymástól elszigetelt
populációk között.
Pufferterületek: A magterületek és a folyosók körül védőzónát (pufferzóna) kell kijelölni, ahol még a
természetközeli élőhelyek aránya lehetőség szerint magas, feladatuk a magterületek és folyosók védelme az
esetleges külső káros hatásoktól.
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19. térkép: Lőrinci és környékén az ökológiai hálózat területei

Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer

1.12.3

Tájhasználati konfliktusok és problémák kezelése

Lőrinci központi belterülete a főközlekedési utak csomópontja mellett alakult ki.
Az ember a tájban végzett tevékenysége, a táj használata, alakítása, befolyásolása, a tájhasználati módok
felhalmozódása előbb-utóbb konfliktusokhoz vezet. “Valamennyi új tájhasználati mód az ökológiai, az ökonómiai
és a tájképi potenciálok közötti egyensúlyt befolyásolja, módosítja”. Ezek a konfliktusok mind jellegükben, mind
hatásukban igen sokfélék lehetnek.
A lakóterületi és gazdasági fejlesztési elképzeléseknek teret, területet biztosítva folyamatosan növekszik és
tovább fog növekedni a települési terület (a központi belterület) azokon a helyeken, ahol erre még a természeti és
egyéb adottságok lehetőséget adnak.
Az új beépítésre szánt területek kijelölésénél szükséges figyelembe venni a tervezett úthálózat szerkezetátalakító, területhasználat-módosító hatásait, valamint a védett, illetve védelemre tervezett természeti területek
helyzetét, hiszen jelentős hatással vannak erre ezek a beavatkozások.
A beépítésre szánt területek új, elsősorban mezőgazdasági területeket foglalnak el, természet közeli területeket
csak kivételes esetben érintenek. A belterület növekedése során szükséges a települési terület túlzott
kiterjedésének, a belterületek összenövésének megakadályozása, az ökológiai hálózat folyamatosságának
biztosítása.
A település magterülete 4 funkcionális városrészből áll, melyek a következők:
Selyp – Vörös major
Középső városrész
Városközpont
Erőmű- telep
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20. térkép: Lőrinci belterületi áttekintő képe

Forrás: Saját szerkesztés

A településen halad keresztül a MÁV 81. számú Hatvan–Somoskőújfalu-vasútvonala.
A Lőrinci közigazgatási területét észak-dél irányban átszeli a Zagyva folyó. A település déli részén található a
Mátravidéki Erőmű-tó.
A településstruktúra szempontjából kiemelt jelentőségű az Árpád utcai négyes fasor. A hagyományos városi
zöldterületek, zöldfelületi intézmények mellett a város meghatározó zöldfelületi eleme a Zagyva az északon és
délen hozzá kapcsolódó vizes élőhellyel, tóval, rekreációs területekkel.
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1.13

Zöldfelületi rendszer vizsgálata

A települések zöldfelületi rendszerét, illetve annak bővítési lehetőségét a település szerkezete határozza meg, az
alkalmazandó növények listáját a természetföldrajzi adottságok jelentősen befolyásolják. Lőrinci rendezettebb
belterületi zöldfelületekkel a város központjában és kiemelten a lakótelepek környezetében rendelkezik, a szélső
kertvárosias részeken a közparkok, közkertek többsége jelenleg még rendezésre vár. A fejlesztések
megvalósítása előtt javasolt egy zöldfelületi fejlesztési koncepció terv elkészítése a jelenlegi elemek állapotának
vizsgálatát és a társadalmi igények felmérését követően, hiszen a zöldfelületi rendszer minden eleme
befolyásolja a társadalom tagjainak általános közérzetét, egészségi állapotát.

1.13.1

A települési zöldfelületi rendszer elemei

A település belterületén a zöldfelületi rendszer fő elemei a városi és városrész szintű közparkok, a közkertek, a
lakóterületi közkertek, a közlekedési területek zöld sávjai, fasorai, valamint a jelentősebb intézménykertek és a
zöldfelületi jellegű közintézmények.
A városi zöldterület mennyisége 415 492m2, mely gondozását az önkormányzat végzi.
1.13.1.1 Szerkezeti, kondicionáló szempontból lényeges, a zöldfelületi
karaktert meghatározó elemek
A zöldfelületi rendszer elemei használati kör szerinti csoportosításban kerülnek ismertetésre:
Parkok, kertek
Városképi és városszerkezeti szempontból egyaránt legfontosabb zöldfelületi elem az értékes faállományú és
elrendezésű Árpád úti fasor és park, illetve a városháza és a templom előteréül szolgáló közpark. A történelmi
városszerkezet eme kiemelkedő értéke több évszázada szolgálja a helyi lakosság kikapcsolódását, felüdülését
és a településközponthoz méltó zöldfelületi környezetet biztosít. Központi elhelyezkedése és kultúrtörténeti
jelentősége miatt is különleges értéket képvisel Öregtemető, amely jelenleg emlékparkként funkcionál. A
temetőre 1995-ben kertépítészeti rendezési terv készült és megvalósult az ennek megfelelő kiépülése is. Az
emlékpark olyan területi tartalékokkal rendelkezik, amely alkalmas a szabadidő eltöltését szolgáló további
közösségi funkciók (játszótér, pihenőpark) kialakítására. Potenciálisan a városközpont parkrendszerét
gazdagíthatja az idősek klubjának kertje. Értékes faállománnyal rendelkezik a Gimnázium és Szakképző Iskolát
befogadó kastély parkja, amely az iparterületen belül sajátos kis oázist képez. Városszerkezeti helyzete miatt
(iparterületi szomszédság) a megőrzését biztosító jogi garanciák kidolgozását minél előbb meg kell kezdeni.
Zöldfelületi szempontból meghatározó városszerkezeti elem a rési malom értékes épülete, az előtte lévő
háromszögletű "szabad" területtel és a jegenyenyár fasorral. Gondos kertépítészeti tervezés eredménye az
Erőmű-lakótelep zöldfelülete, különös tekintettel a lakótelep főterére, amelyre helyi értékvédelmi javaslat készült.
A lakótelep változatos faállományú zöldfelületi rendszere igen kellemes lakókörnyezetet biztosít, ha a város
önkormányzata, a park fenntartásához szükséges pénzügyi forrásokat folyamatosan biztosítani tudja. A város
zöldfelületi rendszerét gazdagító, megőrzésre méltó elemei az építészeti szempontból is értékes selypi
művelődési ház kertje és vele szemközt, az Árpád u.– Nefelejcs u. sarkán álló, építészetileg szintén karakteres
társasház kertje. Külön fel kell hívnunk a figyelmet a selypi cukorgyár területén található növényállományra –
főbejárattal szemközti fasor, főépülettel párhuzamos kertsáv – amelyre a terület hasznosítását elősegítő
esetleges tagolás során mindenképpen érdemes tekintettel lenni. Lőrinci alapvetően kertes-családi házas
beépítésű, így végső soron területének nagy részét biológiailag aktív, kondicionáló hatású kertfelületek borítják.
Ezek ma teljes egészében magán tulajdonú kertek, amelyek a városkép meghatározó elemei. Jövőbeni
tömbfeltárások, lakóterületi fejlesztések során lehetőség nyílhat kisebb közösségi lakókertek, lakóudvarok
kialakítására is, amelyek tapasztalataink szerint fontos közösségépítő szerepet tölthetnek be.
Sport, szabadidő céljára hasznosítható zöldfelületi elemek
Lőrinci belterülete három nagyobb, eredetileg sportolás céljára kialakított zöldfelülettel rendelkezik, ezek a három
városrészben egyenletes eloszlásban helyezkednek el. A hagyományosan intenzív sportélet ma a selypi
sporttelepen koncentrálódik. A városközpont közelében, a vasútállomással szemben fekvő sportpálya
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rendezvénytérként hasznosul. Mivel ez az Újtelep városrész egyetlen közösségi célra használható zöldfelülete,
mindenképpen indokolt, legalább részben zöldfelületként megőrizni. A terület hosszú távú hasznosulásának
kérdését a városközpont és a vasútállomás környezetének fejlesztésével és rendezésével összefüggésben
érdemes vizsgálni. Az erőmű melletti sportpályák vonatkozásában a pillanatnyi alulhasznosítottságot nem lehet
kiindulópontnak tekinteni, mivel az aktív szabadidő-eltöltés iránti igény a város gazdasági erősödésével
párhuzamosan újra növekedésnek indulhat. A terület más célú hasznosítása esetén is biztosítani kell a meglévő
faállomány védelmét és a terület zöldfelületi jellegét. A város zöldfelületi rendszerének ökológiai funkcionális és
tájképi szempontból is kiemelten fontos elemei az ipari víztározók, amelyek horgásztóként hasznosulnak. Ezek
jelenleg a cukorgyár, illetve az erőmű tulajdonában vannak. A cukorgyári víztározók-horgásztavak és a felhagyott
zagytározók távlati hasznosítását a tulajdonosok mellett Zagyvaszántó önkormányzatával is egyeztetni kell, mivel
az érintett területek egy része már Zagyvaszántó igazgatási területéhez tartozik. Az erőművi zagytározók
fenntartását nehezítik a partot lezáró horgászházak. A partján lévő néhány vendégház az üdülési-turisztikai
funkciót erősíti a jelenleg kihasználatlan ipari funkció mellett.
Ökológiai jelentőségű zöldfelületi elemek
A folyó menti zagytározók területe a Zagyva-völgy természetvédelmi és ökológiai szempontból értékes vizes
élőhelye, amelynek madárvilága is rendkívül értékes. A terület a Magyar Madártani Egyesület tulajdonába került.
Az Egyesület kezdeményezte a zagytározók vizes élőhelyként való védetté nyilvánítását. A Petőfibánya felé
vezető közút baloldalán lévő volt salaktároló rendezetlen területe azonban az értékes ökológiai rendszer
látványát zavarja, ezért ennek a területrésznek a rendezése feltétlenül indokolt. A Zagyva a még foltokban
jelenlévő ártéri rétekkel, ligeterdőkkel a térségi ökológiai hálózat egyik potenciális gerincvonala. A Zagyva völgye
Lőrinci területén olyan funkcionális elemeket, egyedi tájértékeket foglal magában – temető, pusztai templom,
kőkereszt, földházak, vizes élőhely – amelyek miatt mindenképpen indokolt a terület kerékpáros- és
gyalogosforgalmi feltárása. Erre alkalmas lehetne a Zagyva gátján vezetett kerékpárút. A temetőhöz vezető
kerékpárút kiépítésére már kiviteli terv készült. A Zagyva és ártere – potenciális ökológiai és rekreációs szerepén
túl – a Zagyva menti városok és községek közötti együttműködés erősítését, fejlesztési társulás szervezését,
fejlesztési forrásoknak a térségbe irányítására alapot szolgáltató jelentős táji erőforrássá fejleszthető. A
zöldfelületi rendszer Lőrinci olyan különleges értéke, amelyet a 21. századi társadalmi-gazdasági igényeknek
megfelelő kisvárossá válási folyamatban stratégiai jelentőséget kell tulajdonítanunk. A város egyedi történelmi
karakterének megőrzése érdekében különösen fontos, hogy a meglévő zöldfelületei – pillanatnyi
kihasználtságuktól függetlenül – ne váljanak, sok más városhoz hasonlóan, rövid távú érdekek áldozatává.
1.13.1.2 Zöldfelületi ellátottság értékelése
A parkok területén belül virág, gyep és cserje, illetve egyéb növényzet. is megtalálható, melynek teljes mértékben
gondozottak. A zöldfelületek fenntartási munkáit az önkormányzat látja el.
A növények telepítését és kivágására vonatkozóan a HÉSZ fogalmaz meg előírásokat, melyek betartása
szükséges a konfliktusok, balesetek elkerülése véget.
A belterület zöldfelületi rendszere jelenleg nem megfelelő. A zöldfelületek megújítása és rendszerbe szervezése
által a zöldfelületi hálózat elemei nemcsak a környezeti állapot javításához és a város ökológiai stabilitásához
járulnak hozzá, hanem fontos közösségi térként is funkcionálnak. Nyitott zöldfelületek kialakításával javul a
településközpont környezeti állapota. Zöldfelületek növelésével, parkok, játszóterek kialakításával javítani kell a
városképet. Ezen túlmenően a közterületi és zöldfelület rendszer fejlesztésével csökken a por-és zajterhelés,
kiegyenlítődik a levegő hőmérséklete, páratartalma. Úgy nevezett „zöld folyosók” jönnek létre, amelyek segítik a
populációk fennmaradását és megakadályozzák a települési élőhelyek feldarabolódását.
A könyvtár, a kegyeleti park, szolgáltatóház által határolt zöldfelület alkalmas arra, hogy egy közösségi
többfunkciós parkot alakítsanak ki játszótérrel, sportpályával, valamint a meglévő épületekben lévő funkciókhoz
kapcsolódó szolgáltatásokkal.
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1.13.2

A zöldfelületi rendszer konfliktusai, problémái

KÜLSŐ TÉNYEZŐK

BELSŐ TÉNYEZŐK

30. táblázat: Zöldfelületi rendszer SWOT analízise
ERŐSSÉGEK

GYENGESÉGEK

a városközpont parkjai idősebb lombos
faállománnyal rendelkeznek

a közforgalmi sávokat kísérő zöldfelületek
kis mértéke a központi területeken

EU szabványnak megfelelő játszóterek a
város területen

funkció nélküli közterületek

a zöldfelületek meghatározásra kerültek és a
városképi jelentőségű zöldfelületek hiánya
tájérték kataszterezés is megtörtént
rekreációs célú tevékenység lehetősége
biztosított (horgász tó, parkok)

intézménykertek gyér lombos fa és cserje
állománya

LEHETŐSÉGEK

VESZÉLYEK

Jól hasznosítható zöld felületek a település
több pontján

a zöldfelület állapotának minősége
romolhat a fenntartó munkások
képzetlensége miatt

a Horgász-tó menti területek rekreációs és
turisztikai célú hasznosítása

1.13.2.1 Mennyiségi és minőségi problémák
Általánosan tapasztalható probléma, hogy a zöldfelületek jellemzően gondozottak, de leromlott állapotban
vannak.
Kevés a városképi jelentőségű fasor, a kettős fasorok szinte teljesen hiányoznak a településen. Ezeknek a
telepítése a belterület egy részén a beépítés miatt lehetetlen, azonban az újonnan beépítésre szánt területeken
telepítésük a későbbiekben megoldható.
A közparkok a külterületi részen nem rendelkeznek funkcióval, értékelhető növényállomány nem található rajtuk,
ez szintén a kertvárosias és falusias településrészeken élők rekreációját hátráltatja. A közparkokban és a
zöldfelületek egy részén a növényzet elöregedett, felkopaszodott.
A zöldfelületek kiterjedése, minősége és elérhetősége a város teljes lakossága számára nem megfelelő. Azok
minőségi és mennyiségi fejlesztése a településközpontban és a lakóövezetekben a meglévő zöld felületek
bevonásával valósítható meg.
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1.14

Az épített környezet vizsgálata

Lőrinci Heves megye nyugati részén, a Zagyva folyó bal partján, megyehatáron elhelyezkedő település.
Budapesttől kb. 65 km-re, keletre fekvő kisváros. Budapest felől az M3-as autópályán elindulva Gyöngyös felől
alsóbbrendű utakon érhető el. A megyeszékhelytől, Egertől 87 km-re található. Vasúton a 83. számú HatvanSalgótarján- Losonc mellékvonalon érhető el. Lőrinci a hatvani járáshoz tartozó település.
A település igazgatási rangja város. Megyei szerepköre nem tekinthető számottevőnek, továbbá nem rendelkezik
sem jelentős regionális, sem pedig országos szerepkörrel.

1.14.1

A terület-felhasználás vizsgálata

A település építési szempontból beépítésre szánt – általában belterület – és beépítésre nem szánt – jellemzően
külterület, belterületi zöldterületek, közlekedési területek, vízgazdálkodási területek – területek, mely tagozódás a
közigazgatási besorolástól esetenként eltérő.
31. táblázat: Hatvani járás földhivatali adatai - Lőrinci
Közigazgatási terület 35216,1173 ha
Megnevezés
Földrészlet statisztikai
fekvésenként
Földrészlet
statisztikai
áganként

művelési

Terület (ha)

Eloszlás (%)

4065,5837
30675,9756
474,558
348,9322

11,54%
87,11%
1,35%
2,84%

4,6006

0,04%

gyümölcsös

363,1884

2,95%

kert

58,3832

0,47%

kivett

6173,1125

50,19%

legelő

396,4678

3,22%

rét

153,9175

1,25%

szántó

4534,5462

36,87%

szőlő

266,3949

2,17%

belterület
külterület
zártkert
erdő
fásított terület

Forrás: Hatvani Járási Földhivatal – www.takarnet.hu

Belterület beépíthető területei a lakó- és üdülőterületek, vegyes, gazdasági és különleges területek, beépítésre
nem szánt területek az erdő- és zöldterületek, valamint a mezőgazdasági területek.
1.14.1.1 Településszerkezet történeti kialakulása, a településszerkezet
vizsgálata és helyi sajátosságok vizsgálata
Lőrinci településmagjának szerkezete az Alföldre jellemző kétutcás település alaprajzi rendszerét mutatja. A
település szerkezeti alapját adó Árpád és József Attila utca, valamint a Szabadság tér mentén helyezkednek el a
legfontosabb szolgáltató és középületek is.
A Szabadság tér és az Árpád utca találkozása a templom előtti téren jelentette a település fejlődésének
gyújtópontját is, azaz valószínűsíthető, hogy a község erről a pontról kezdett el fejlődni.
Lőrinci a XVI. században már jelentős településsé vált 80 háztartásával. 1544-ben elfoglalták a törökök, Selyp
ebben az időszakban elnéptelenedett. A török kiűzése után a Királyi Kamara igazgatása alá került, a hatvani
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uradalom részeként. A hagyomány és az írásos emlékek szerint II. Rákóczi Ferenc többször is tartózkodott
Lőrinciben: 1706-ban Gyöngyösről erre vezette csapatait, 1708-ban pedig katonai szemlét tartott.
A település szerkezetének fejlődését jól mutatják a katonai felmérések különböző korokból származó térképei.
Ezek alapján elmondható, hogy a város egyenletes, szerves fejlődéssel alakult ki az elmúlt kb. 200 év folyamán.
A város magját képező Herédi, Rákóczi Ferenc, Árpád, Bem József utca és a Szabadság tér környéke Lőrinci
központi részét képzi. Az idők folyamán lezajlott fejlődés során a város egyenletesen terjeszkedett a peremek
felé északi és déli irányba.
21. térkép: Habsburg Birodalom korabeli térkép (1763-1787)

Forrás: Első katonai felmérés
22. térkép: Habsburg Birodalom korabeli térkép (1806-1869)

Forrás: Második katonai felmérés
23. térkép: Magyar Királyság korabeli térkép (1869-1887)

Forrás: Harmadik katonai felmérés
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24. térkép: A település napjainkban

Forrás: Google Térkép

Előkészítő elemzések alapján az alábbi területileg összetartozó, nagyobb, funkciókban gazdagabb, komplex
települési jegyeket magán hordozó közös élettér jellegű egységek, városrészek kerültek kijelölésre:
Selyp – Vörösmajor: Északi belterületi határ – Keleti belterületi határ – Aradi utca – Nefelejcs u. –
Temesvári utca – Mikszáth Kálmán utca – Nyugati belterületi határ (lásd térképen)
Középső városrész:
Akácfa utca – Vásári Pál utca – Béka utca – Tabán utca – Határ utca – Déli
belterületi határ – Zagyva folyó (lásd térképen)
Városközpont:
Árpád utca – Bem József utca – Rákóczi Ferenc utca – Balassi Bálint utca – Bajcsy –
Zsillinszky utca – Déli belterületi határ – Hársfa utca – Tölgyfa utca – Keleti belterületi határ – Szabadság
tér határ (lásd térképen)
Erőmű telep: (lásd térképen)
25. térkép: Lőrinci városrészei

Forrás: Saját szerkesztés

Lőrinci Városi Önkormányzat
105

Lőrinci Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK
Egyeztetési változat
1.14.1.2

Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek

32. táblázat: Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek
Területfelhasználási kategóriák

TSZT jelkulcs
Ismertetés
Beépítésre szánt területek

Kisvárosias lakóterület
Lk
Jellemzően sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 7,5 m-es épületmagasságot meg nem haladó
lakóépületek elhelyezésére szolgáló terület.
Kertvárosias lakóterület
Lke
Jellemzően laza beépítésű, összefüggő kertes, egy vagy több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 4 m-es
épületmagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgált.
Falusias lakóterület
Lf
Falusias lakóterület laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, lakóterületek elhelyezésére szolgál. Jellemzően a legfeljebb 4,5
m-es épületmagasságú építmények elhelyezésére szolgál.
Településközpont vegyes terület
Vt
A településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó és helyi települési szintű,
lakófunkciót nem zavaró igazgatási-, szolgáltató, vendéglátó-, szálláshely szolgáltató-, egyházi-, oktatási-, egészségügyi-,
szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgáló területek, melyek építményeinek a legfeljebb 9 m-es
épületmagasságot meg nem haladó építmények elhelyezésére szolgál.
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
Gksz
Kereskedelmi, szolgáltató nem jelentős zavaró hatású gazdasági rendeltetésű épület elhelyezésére szolgáló terület.
Jellemzően a legfeljebb 9 m-es épületmagasságú építmények elhelyezésére szolgál.
Ipari gazdasági terület
Gip
Ipari, gazdasági célú létesítmények elhelyezésére szolgáló terület, más beépítésre szánt területen el nem helyezhető.
Jellemzően a legfeljebb 12 m-es épületmagasságú építmények elhelyezésére szolgál.
Mezőgazdasági üzemi gazdasági terület
Gm
Mezőgazdasági üzemi gazdasági terület mezőgazdasági üzemi építmények, továbbá mezőgazdasági célú kereskedelmi,
szolgáltató épületek elhelyezésére szolgáló terület. Jellemzően a legfeljebb 6 m-es épületmagasságú építmények
elhelyezésére szolgál.
Hétvégiházas üdülőterület
Üh
Hétvégiházas üdülőterület telkes-kertes, legfeljebb két üdülőegység elhelyezésére szolgáló max 4,5m magas épület
elhelyezésére szolgál
Különleges területek
K
Különleges területek a használatuk és a rajtuk elhelyezhető építmények különlegessége, a környezetre gyakorolt káros
hatásuk, illetve a környezettel szembeni védelmi igényük (zöldfelületi jellegük) miatt a következők:
Szennyvíztisztító telep
Ksz
Szennyvíztisztító telep területén csak a rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetőek el.
Temető
Kt
A temető területén csak a rendeltetésüknek megfelelő építmények helyezhetőek el.
Sorgarázs területe
Kg
A sorgarázsok területén (Kg) csak személygépkocsi tárolására szolgáló garázsok létesíthetők, a legnagyobb épület magasság 3 m.
Oktatási központ területe
Ko
Terület az oktatással és képzéssel kapcsolatos létesítmények és a kiszolgáló létesítményei elhelyezésére szolgáló,
maximum 9 m magas épületek elhelyezésére szolgál
Strand területe
Kst
A strand területén fürdőzéssel, sportolással összefüggő épületek és építmények, továbbá a szabadidő eltöltését szolgáló,
közösségi szórakoztató, vendéglátó épületek helyezhetők el, maximum 4,5 m magasságú építmények
Bányaterület
Kb
Bányaterületen csak a bányászati tevékenységgel összefüggő építmények helyezhetők el, legnagyobb építmény –
magassága 3,5 m.
Sportterület
KB

Lőrinci Városi Önkormányzat
106

Lőrinci Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata
HELYZETFELTÁRÓ - HELYZETELEMZŐ - HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZEK
Egyeztetési változat
Területfelhasználási kategóriák

TSZT jelkulcs

Sportterületen csak a sporttolást szolgáló és ahhoz kapcsolódó épületek, építmények helyezhetők el, legnagyobb épület –
magassága 12 m
Hulladékkezelő - telep
Kh
Hulladék, kezelő telepen a pernyehányó rendezését szolgáló hulladékok kezelésével összefüggő építmények helyezhetők
el, legnagyobb építmény – magassága 12m.
Beépítésre nem szánt területek
Zöldterület
Z, Zkk
Jellemzően növényzettel fedett közterület. A közpark (Kp) területének legalább 60%-át növényzettel fedetten kell kialakítani
vagy fenntartani, területén építmények elhelyezéséhez építési engedély csak kertészeti szakvélemény alapján adható ki,
legfeljebb 3,5 m építménymagassággal.
Erdőterület
E
Az erdőterület építmények elhelyezése szempontjából: a) védelmi (Ev) és b)gazdasági (Eg) övezetekre tagolódik. A védelmi
rendeltetésű erdő Ev jelű övezeteiben elhelyezhetők a szabadidő eltöltését, a turizmust, a pihenést, a testedzést szolgáló
épületnek nem minősülő építmények. Gazdasági rendeltetésű erdőterület övezeteiben (Eg) az erdő rendeltetésének
megfelelő erdőgazdálkodási és vadgazdálkodási célú építmények helyezhetők el: 10ha, 0,1% beépítettség és az átlagos
épületmagasság 4,5m.
Mezőgazdasági terület
M
A mezőgazdasági terület a hagyományos mezőgazdasági használat megtartása, a termőföldvédelem, a tájkarakter védelme,
a természeti értékek védelme, a felszíni vizek védelme, a belvízvédelem, továbbá a helyi gazdaságfejlesztés és város
fejlesztés érdekeinek érvényesítése céljából a következő területfelhasználási egységekre tagolódik:
Általános mezőgazdasági terület
Má
Általános mezőgazdasági terület az árutermelő gazdálkodásra alkalmas mezőgazdasági terület. Az általános
mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos szolgáltatás,
termékfeldolgozás, tárolás építményei és lakóépület létesíthető. Az övezetben a beépíthető telek (földrészlet) területe
legalább 50 000 m2 (5 ha), szélessége legalább 50 m. A 1500-50 000 m2 közötti területű telken csak a növénytermesztés
célját szolgáló fóliasátor és földdel borított pince létesíthető. A legalább 50 000 m2 (5 ha) területű telken a lakóépület
kivételével elhelyezhetők a növénytermesztés, az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos szolgáltatás,
termékfeldolgozás, tárolás építményei. A legalább 300 000 m2 (30 ha) területű telken a gazdasági épületeken kívül
elhelyezhető lakóépület is. Az épületeket a telek határától legalább 15 m előkert, oldalkert, hátsókert biztosításával szabadon
állóan lehet elhelyezni. Az építmények a telek legfeljebb 3%-os beépítésével alakíthatók ki, amelyen belül a lakóépület
alapterülete nem lehet több 1,5%-nál. Az épületek építménymagassága legfeljebb 7,5 m lehet;
Az általános mezőgazdasági terület övezeteiben nagy létszámú állattartó telep, továbbá bármely gazdasági épület, épületek,
ha az alapterületük a hozzájuk tartozó udvarral (művelésből kivett területtel) együtt eléri a 6000 m2-t, csak a környezeti
hatásokat előzetesen tisztázó elvi engedély szerint létesíthetők.
Általános mezőgazdasági terület szélerőmű
Má-sz
parkkal
Általános mezőgazdasági terület szélerőmű, parkkal az árutermelő mezőgazdasági termelés céljából és szélerőmű tornyok
kialakítására kijelölt területfelhasználási egység. A területfelhasználási egység területén az általános mezőgazdasági terület
szerinti gazdasági épületek, továbbá a szélerőmű park építményei (szélerőmű torony, trafóállomás) helyezhetők el, ha arra a
környezetvédelmi engedélyezési eljárás is lehetőséget ad.
Kertes mezőgazdasági terület
Mk
Kertes mezőgazdasági terület a vegyes kert-, szőlő-, gyümölcsgazdálkodást és a pihenést szolgáló mezőgazdasági terület.
Kertes mezőgazdasági terület övezeteiben elhelyezhető egy gazdasági épület, amely ideiglenes tartózkodásra is alkalmas
présház-, gyümölcs-, terménytároló lehet, elhelyezhető továbbá legfeljebb 60 m2 területű pince.
Korlátozott funkciójú mezőgazdasági terület
Mko
Korlátozott funkciójú mezőgazdasági területek a táj- és természetvédelmi, ökológiai, tájkaraktervédelmi, vízminőség-védelmi,
belvízvédelmi, árvízvédelmi szempontból érzékeny továbbá mély fekvésű mezőgazdasági területek. Korlátozott funkciójú
mezőgazdasági területen épületek, szint alatti építmények nem létesíthetők. Az övezetben távközlési magas építmény,
adótorony nem létesíthető. Az övezet területén 10 000 m2-nél (1 ha-nál) kisebb telkek nem alakíthatók ki.
Vízgazdálkodási terület
V
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Területfelhasználási kategóriák

TSZT jelkulcs

Vízgazdálkodási terület: a Zagyva folyó és a vízfolyások medre és töltései (V), a hűtőtározó medre és töltései (Vhü), a
horgásztó medre és a levezetőárka (Vh), vízműterület telke (Vg).
Vízgazdálkodási területen a vízgazdálkodás, vízkárelhárítás építményei. A hűtőtározó szabályozott területén elhelyezhetők
továbbá az ipari vízkivétel, a szabadtéri strandolás, a vízi sportolás és a horgászat épületnek nem minősülő építményei; a
horgásztó területén a horgászat építményei helyezhetők el.
A vízművek telkén a telek legfeljebb 5 %-os beépítésével, legfeljebb 4,5 m építménymagassággal szolgálati lakás,
gazdasági épületek és a vízgazdálkodással összefüggő építmények létesíthetők.
Forrás: Településrendezési terv, Településszerkezeti terv

1.14.1.3 Funkció vizsgálata
33. táblázat: Lőrinci funkcióvizsgálata
funkció
Humán
funkciók

alfunkció

intézmények megnevezése

darabszám

Napsugár Óvoda és Bölcsőde
Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
háziorvosi rendelő
fogászati szakrendelés
Remény Gyógyszertár
Védőnői Szolgálat
Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény

1
1

könyvtár

Lőrinci Városi Könyvtár

1

múzeum
templom, temető

Tájház
Szent Mihály Római Katolikus templom
szent Anna kápolna (Római Katolikus egyház)
temető
Lőrinci Sportegyesület
sportpálya
parkok

1
1
1
1
1
2
1

játszóterek

2

állategészségügy

állatorvos

rendőrség
polgárőrség
önkormányzati hivatal
autóbusz megállóhely
vasútállomás
benzinkút
ipartelep
piac
kiskereskedelmi üzletek
pénzügyi szolgáltatók és bankok

Lőrinci KMB Iroda
Lőrinci Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület
Polgármesteri Hivatal Lőrinci

1
1
1
1
8
3
1
4
1
98

bölcsőde és óvoda
alapfokú iskola és szakoktatás
egészségügyi ellátás

szociális szakosított
szolgáltatások
Közösségi
funkciók

ellátás,

sport
közterek

Igazgatási
funkciók

Közlekedési
funkciók
Gazdasági
funkciók

szálláshely
vendéglátó egységek
erőmű
Posta

Vasútállomás
MOL

OTP Bank
Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Kirendeltség

Mátravidéki Erőmű
Magyar Posta

2
1
1
1
1

2
8
11
1
1
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Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás

1.14.1.4 Alulhasznosított barnamezős területek
A városban számos alulhasznosított barnamezős terület van, melyek használaton kívüliek, leromlott fizikai
állapotúak, illetve egykor gazdasági területként szolgáltak. Ilyen terület a volt laktanya, a cukorgyár, valamint a
volt cementgyár területe. Mind a három használaton kívüli, állapotuk leromlott. Javasolt a területek rehabilitációja,
funkcióval való megtöltése.
1.14.1.5 Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott területek)
A korábban készített Integrált Városfejlesztési Stratégia alapján szegregálódott terület nem került kijelölésre a
2001-es népszámlálási adatok alapján.
Az ITS készítéséhez szükséges KSH 2011-es népszámlálás adatai alapján a településen lakóövezetekbe
ágyazódva egy rosszabb státuszú, konfliktusokkal rendelkező, „szegregációval veszélyeztetett” terület található,
ahol a népesség társadalmi összetétele és a terület fizikai jellemzői is kedvezőtlenebbek.
Az alábbi kartogram jelzi, hogy mely az a terület, ahol a szegregációs mutató 30% feletti, tehát még nem éri el a
szegregációs mutató küszöbértékét, de erősen leromlott területnek számít.
26. térkép: Lőrinci szegregációval veszélyeztetett területe (szegregációs mutató 30% felett, 2011)

Forrás: KSH

A terület részletesebb bemutatása a 3.3.3 Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása,
térképi ábrázolása, helyzetelemzése fejezetben található.

1.14.2

A telekstruktúra vizsgálata

A település szerkezetének fejlődését jól mutatják a katonai felmérések különböző korokból származó térképei.
Ezek alapján elmondható, hogy a város egyenletes, szerves fejlődéssel alakult ki az elmúlt kb. 200 év folyamán.
A város magját képező Herédi, Rákóczi Ferenc, Árpád, Bem József utca és a Szabadság tér környéke Lőrinci
központi részét képzi. Az idők folyamán lezajlott fejlődés során a város egyenletesen terjeszkedett a peremek
felé északi és déli irányba.
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Lőrinci beépített belterületi részei egy kiegyensúlyozottan fejlődött, hagyományos, beállt összképet mutatnak. A
belterületi részek úthálózata, utcaképei alapvetően megtartandóak.
A HÉSZ tartalmazza az általános leírásokat, valamint a részletes övezeti előírásokat is. A rendelet
elválaszthatatlan részét képezi a Szabályozási terv. A szabályozási terv kötelező és irányadó elemeket tartalmaz.
A település dinamikus fejlődése a belterület növelését igényli. A település szerkezetén belül jól láthatóan
elkülönülnek a történelmi („nőtt” jellegű) és újabb, tervezett térszerkezetű részek. A régebbi településrészek
sajátosságai a törtvonalú, szabálytalan alakú telkek. Az épületek többsége egyszintes, jobbára a
településközpontban találhatók nagyobb épületek. Lőrinci tényleges lakóterülete felváltva falusias és kertvárosias
jellegű, a település központjában kisvárosi arculatot mutat. A város rendezett utcás település, közútjai kiépítettek,
az utak jelentős többsége burkolt. Járdák kiépítettsége a központban kétoldalú, a falusias részeken csak
egyoldali. Beépítésre szánt rendeltetetési területek: lakóterület (kertvárosias és falusias), vegyes terület
(településközpont vegyes terület), gazdasági terület (kereskedelmi szolgáltató, ipari terület) és különleges terület.
Részletes tulajdonjogi vizsgálat jelen munka keretében nem készült.

1.14.3

Önkormányzati tulajdonkataszter

Lőrinci Város Önkormányzata megalkotta az 1/2012. (II. 15.) Ök. rendeletet – melyet a képviselő testület a
31/2012. (V.22.), a 17/2016. (IV. 28.), majd a 18/2016. (V.26.) önkormányzati rendeletével módosított – az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól. A rendelet meghatározza az önkormányzati
vagyonra vonatkozó általános szabályokat és mellékleteiben felsorolja a tulajdonában lévő ingatlanokat.
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgalomképtelen törzsvagyon nincs.
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartoznak
a műemlékek, műemlék jellegű ingatlanok,
a muzeális gyűjtemények és muzeális emlékek,
önkormányzati költségvetési szervek használatában lévő vagyon,
középületek
közüzemi tevékenységet ellátó önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságban vagy közhasznú
társaságban, valamint az elsődlegesen nem közüzemi jellegű, önkormányzati gazdasági társaság(ok)ban
lévő önkormányzati részesedések (tagsági jogok),
sportpályák és sportcélú létesítmények.

1.14.4

Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése

A város épületállománya és a környezetet tartalmazó részletes térkép az ITS készítését megalapozó vizsgálati
munkarészben nem kerül kidolgozásra. Annak elkészítése településrendezési eszközök megalapozása során
történik.

1.14.5

Az építmények vizsgálata

A belváros, ipari területek és egyéb rendeltetésű területek egyedi építményein kívül a lakóterület általános
jellemzője az oldalhatáron álló, földszintes oromfalas nyeregtetős beépítés, a telek mélységében csökkenő
épületszélességgel, majd az épületek az igényeket követve az utcafronton szélesebb kontyolt vagy sátortetős
épületrészekkel bővültek. A kockaházak, az utcával párhuzamos gerincű házak száma csekély, az újabb építésű
lakóépületek a nagyobb épületszélesség miatt bonyolultabb tetőformával, kontyolással rendelkeznek. Az épületek
utcai elhelyezkedése változó, a szabályozási vonalon vagy előkerttel.
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1.14.6

Az épített környezet értékei

1.14.6.1 Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű
terület
Régészeti területen olyan lelőhelyeket értünk, ahol nagyobb mennyiségben 1711 előttről származó kulturális
javak körébe tartozó tárgyak maradtak meg, kerülnek elő. A régészeti örökség védelmével „A kulturális örökség
védelméről szóló” 2001. évi LXIV. törvény II. része foglalkozik.
Lőrinci város régészeti szempontból kiemelkedően értékes, ahol a kulturális örökség sérülékeny, meg nem újuló
erőforrás, melynek minden egyes eleme feltétlenül megóvandó. A Magyar Régészeti Múzeum Régészeti
Adatbázisa alapján Lőrinci közigazgatási határán belül számos régészeti lelőhely található.
28. ábra Lőrinci régészeti lelőhelyek térképi ábrázolása

Forrás: Forster Központ adatszolgáltatás

A Régészeti adatbázis szerint 19 lelőhely található Lőrinci határain belül.
34. táblázat Lőrinci régészeti lelőhelyei
lelőhely típusa

azonosító lelőhelyszám

név

46785

1

településnyom (felszíni)

Borjúlegelő

31510

2

településnyom (felszíni), település, épület

Fekete- földek

49008

3

településnyom (felszíni), sír

Feneketlen tó

54092

4

településnyom (felszíni)

Gödöllői Áll. Tang. Mt., 5. lh.

54093

5

településnyom (felszíni), sír

Gödöllői Áll. Tang. Mt., 6. lh.

54094

6

településnyom (felszíni)

Gödöllői Áll. Tang. Mt., 7. lh.
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lelőhely típusa

azonosító lelőhelyszám

településnyom (felszíni)

név

54095

7

54096

8

településnyom (felszíni)

Gödöllői Áll. Tang. Mt., 9. lh.

54097

9

településnyom (felszíni)

Gödöllői Áll. Tang. Mt., 10. lh.

54099

10

bizonytalan

Gödöllői Áll. Tang. Mt., 12. lh.

54100

11

54108

12

54088

13

Hegymeg-dűlő ,1. lh.

54089

14

Hegymeg-dűlő, 2. lh.

54091

15

Hegymeg-dűlő, 4. lh.

54109

16

54110

17

54090

18

63764

19

településnyom (felszíni)
bizonytalan

településnyom (felszín)
bizonytalan
településnyom (felszín)
templom

Gödöllői Áll. Tang. Mt., 8. lh.

Gödöllői Áll. Tang. Mt., 13. lh.
Gödöllői Áll. Tang. Mt., 14. lh.

Kápolna-dűlő, 15. lh.
Kápolna-dűlő, 16. lh.
Páskom, 3. lh.
Római katolikus templom

Forrás: www.archeodatabase.hnm.hu/

1.14.6.2 Védett épített környezet, a helyi egyedi arculatot biztosító
építészeti jellemzők
Lőrinci Településrendezési Terve részletesen ismerteti a településszerkezetnek, a kulturális örökségnek azon
karakterjegyeit, melyek megtartása és illeszkedő módon történő folytatása a város egyediségének fenntartását, a
városépítés kontinuitását szolgálják.
Lőrinci város településképének védelméről szóló 23/2017.(XII.13.) rendeletben szabályozza a településre
jellemző hagyományos és megőrzendő építészeti és településképi elemek körét.
1.14.6.3 Világörökség és világörökségi várományos terület
Lőrinci területét a területrendezési tervek alapján világörökség területi kategória nem érinti.
Világörökség várományos helyszínként a Magyarországi tájházak hálózata kapcsán van nyilvántartva az Árpád
utca 63. szám alatt található Lőrincii Tájház.
A hagyományos népi építészet „meg nem újuló (kulturális) erőforrás”, mert a társadalmi-gazdasági változásokkal
összefüggően a falvakban bekövetkezett radikális életmódváltozás miatt ilyen alkotás többé már nem születik. A
magyar táj hajdani építészeti kultúráját, tágabb értelemben a hagyományos vidéki-mezőgazdasági életmód
értékeit is jószerivel csak a különféle védelem alatt álló épületek, kivételes esetekben épületegyüttesek,
településrészek őrzik. Ugyanez a helyzet a tájegységekre vagy etnikai csoportokra jellemző építési mód
bámulatos sokféleségével, valamint a szociális és vagyoni különbségekhez, illetve eltérő termelési, foglakozási
módokhoz kapcsolódó örökség alkotásaival is.
A magyar népi épületek eredete több évszázadra nyúlik vissza, ugyanakkor világos és állandó kölcsönhatásban
van e régió más népeinek hagyományaival, valamint szerkezeti megoldásaiban és díszítésében felismerhetők a
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„grand art” építészet stílusjegyei is. A kárpát-medencei viszonylatban általánosan elfogadott módon öt nagy
csoportba – háztípusba – sorolt népi építészeti emlékek különleges módon bizonyítják és jelenítik meg alkotóik
(személyek és közösségeik) kreativitását és a kollektív tapasztalat kifinomította válaszaikat a természeti és
társadalmi környezet kihívásaira. Ezért nemcsak fizikai valóságukban, hanem az általuk közvetített, mai napig
szóló tanulságok miatt is kiemelkedő az értéke ennek az örökségi műfajnak.
Ennek a komplex örökségi értéknek az élettel teli megóvására született meg a 20. század közepén a mára már
sok évtizedes múltra visszatekintő, fokozatosan kialakuló Magyarországi Tájház Hálózat. Életre hívásának
programja arra alapozott, hogy az értékőrzés módozatai közül az a legjobb megoldás, amely eredeti helyükön
tartja fenn és mutatja be az épületeket, teljes környezetükkel, az egykor bennük zajló élet minden kellékével. Ez
részben múzeumi jelleggel történik, a hagyományos berendezési tárgyakat is helyükön tartó enteriőrök
kialakításával; természetesen beleértve a teljes portát, azaz a gazdálkodás épületeit, kellékeit is.
A tájházak olyan szabadtéri néprajzi gyűjtemények, amelyek a helyben összegyűjtött és megőrzött tárgyakkal az
adott település vagy tájegység hagyományos tárgyi kultúráját, a népi építészet szempontjából jelentős
épületekben berendezett lakásbelsőket, olykor a műhelyeket, gazdasági épületeket vagy egyszerűbb ipari
létesítményeket mutatják be. A tájháznak legalább egy, meghatározó helyisége eredeti, a településről származó
tárgyakkal enteriőrként berendezett. A helyreállított és berendezett épületek egy-egy tájegységen belül a helyi
kultúra legkarakteresebb emlékei – amelyeket legtöbbször éppen e program által sikerült megőrizni, illetve
gondos rehabilitációs munka eredményeként hiteles módon felújítani.
A helyreállított és berendezett parasztházak attól válnak valódi tájházzá (és nem csupán helytörténeti
múzeummá), hogy közösségi rendezvények, különböző korcsoportokat összefogó alkalmak, képzés, oktatás,
hagyományos mesterségek bemutatása és továbbadása központjaivá is válnak. E komplexitásra törekvés
kezdetét 1960-tól, a nagyvázsonyi Schumacher-ház felújításától számítjuk. Népi műemléknél ekkor alkalmazták
először a korszerű, teljes értékű műemlék-helyreállítás módszerét, amelynek eredményeként az első, immáron
eredeti helyszínen megőrzött, in situ tájházat berendezve nyithatták meg a nagyközönség előtt. Az ezt követő
időszak számos tájház születését eredményezte, de az igazi kibontakozást az 1974-ben elindított és az egész
országot átfogó tízéves program hozta, melynek eredményeképp 1984-re az ország tájházainak száma kétszáz
fölé emelkedett. Kialakult a valamennyi tájegység népi építészetét képviselő, az ország egész területére kiterjedő
hálózat, amely magában foglalja a nemzetiségek épületeit is.
A Magyarországi Tájház Hálózat – mint hiteles népi építészeti alkotások együttese – térben egymástól távol eső
elemekből áll, mégis kiemelkedő értékű, egyedülállóan komplex, lényegét tekintve összetartozó egységet alkot.
Koherens, etnikumok közötti kulturális egymásra hatásról, egyben a magas művészetek és a népi hagyományok,
népi civilizáció kölcsönhatásáról tanúskodik egy adott korszakban (18-20. század) és egy adott régió, a Kárpátmedence vonatkozásában, illetve a környezetére való kisugárzásában. A hálózat eredeti és kiemelkedően egyedi
tanúja az élet minden területét átfogó hagyományos életmódnak. Egy olyan civilizációnak, amely többé már nem
létezik, de éppen a tájház hálózat, mint e kultúra fókuszpontokként fennmaradt elemeinek kisugárzása, révén
kiemelkedő szerepet játszik a nemzeti, illetve a kisebbségi önazonosság-tudat fenntartásában. Ezzel egyidejűleg
megadja a régiók számára az egyébként visszafordíthatatlanul elvesztett lehetőséget saját múltjuk
megismerésére, mégpedig sűrített és a teljességet bemutató formában.
A magyarországi tájház hálózat egyedülálló példát mutat egy országnyi terület sokarcú népi építészeti
kultúrájának továbbéltetésére, bemutatására és közösségi célú hasznosítására. Különleges értékét az adja – az
elemei által megjelenített kulturális sokféleséggel egyidejűleg –, hogy országosan egységes elvek és egységes
működési struktúra teszi összetartozó egészet alkotó együttessé. A Tájház Hálózat egyben a 20. századi
gondolkodás tipikus terméke is, amely az értékek megőrzését szolgálva teszi fenntarthatóvá a hagyományos
tartalmakat.
A Tájház Hálózatot több száz tájház alkotja, amelyek közül a világörökségi várományosi javaslat tárgyát csak
azok a tájházak képezik, amelyek mind az épület, mind a benne bemutatott lakásbelső tekintetében a
legmagasabb szakmai elvárásoknak is megfelelnek, azaz az egyes ingatlanok műemléki védettséget élveznek, a
benne található ingóságok kezelését pedig a muzeális működési engedély kritériumrendszere szabja meg. Ennek
a kettős kritériumrendszernek (az épületre és annak berendezésére is vonatkozó országos szakmai kontroll)
Magyarországon jelenleg 109 épület, épületegyüttes, épületcsoport felel meg. Ezeken túl még számos tájház
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megfelel ugyan a magas szakmai követelményrendszernek, de még nem teljesítette mindkét elvárást, azaz vagy
nem védett műemlékként, vagy nem rendelkezik (intézményi) működési engedéllyel. Ezeknek a körülményeknek
az elvárt feltételeket teljesítését eredményező várható megváltozása felveti a várományosi sorozat-helyszín
későbbi bővítésének lehetőségét, illetve szükségességét.
1.14.6.4 Műemlék, műemléki együttes
A műemlékem.hu adatbázisa szerint az alábbi műemlékek találhatóak Lőrincin.
Kálvária: Kápolna tér (hrsz 096.)
A kápolna főhomlokzata előtti emelvényen álló Kálvária.
29. ábra Kálvária

Forrás: www.muemlekem.hu

Római katolikus kápolna, Kápolna tér (hrsz 096.)
Egyhajós, keletelt, Ny-i homlokzati tornyos, poligonális szentélyzáródású, a szentély felől kontyolt nyeregtetős
kápolna. Síkfödémes hajó, boltozatos szentély. Berendezés: 18. század vége, 19. század. Építtette Král Vid
serfőző a pestisjárvány megszűnése emlékére, később valószínűleg bővítették, homlokzatát leegyszerűsítették.
Főhomlokzata előtt: kőből épített emelvényen kálvária, közelében kisebb lakóház. Egyhajós, egy homlokzati
tornyos, poligonális szentélyzáródású, a szentély felől kontyolt nyeregtetős, keletelt kápolna.
30. ábra Római katolikus kápolna

Forrás: www.muemlekem.hu

Római katolikus plébániatemplom szabadság tér (hrsz. 1059)
Egyhajós, keletelt, Ny-i homlokzati tornyos, poligonális szentélyzáródású templom. A szentély É-i oldalán kontyolt
féltetős sekrestye, illetve lejárat a kriptába. Csehboltozatos hajó és szentély, a hajó Ny-i oldalán karzat.
Berendezés: 18. század vége. Az eredetileg középkori templomhoz 1740-ben építtetett tornyot gr. Grassalkovich
I. Antal, majd özvegye Klobusiczky Teréz a korábbi épület felhasználásával új templomot emeltetett.
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31. ábra Római katolikus plébániatemplom

Forrás: www.muemlekem.hu

A felsorolt értékekkel kapcsolatba a 2001. évi LXIV. törvény az alábbiakat fogalmazza meg:
28. §. A műemlékvédelem feladata:
a) a műemléki értékek felkutatása, tudományos kutatása, értékelése és számba vétele, dokumentálása,
nyilvántartása, védetté nyilvánítása és a védendő műemléki területek meghatározása,
b) a műemlékek és környezetük fenntartása, helyreállítása, védelme, valamint eszmei értékükkel
összhangban álló hasznosításuk biztosítása,
c) a műemléki szempontból védett területek fenntartását, fejlesztését és az értékvédelmét szolgáló
kezelése összhangjának megteremtése,
d) tudományos alapkutatások és kutatások, oktatás, ismeretterjesztés.
28/A. §(1) A nyilvántartott műemléki értékek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak.
(2) A műemléki érték nyilvántartásba vétele a Hivatalnál kezdeményezhető, a nyilvántartásba vétel
szabályait jogszabály állapítja meg.
(3) A nyilvántartásba vételről szóló döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható, ha a műemléki
értéket megsemmisülés vagy értékeinek eltűnése fenyegeti.
(4) A nyilvántartott műemléki értékre vonatkozó szabályokat jogszabályban kell meghatározni.

1.14.6.5 Nemzeti emlékhely
A településen nincs nemzeti emlékhely, ezáltal a fejezet kidolgozása nem releváns.
1.14.6.6 Helyi védelem
A Helyi védelmet Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 23/2017. (XII. 13.) rendelettel az
alábbiak szerint szabályozza.
A helyi védelem célja a település településképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség
kiemelkedő értékű elemeinek védelme, a jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő
megóvása. A helyi védelem alatt álló építészeti örökség a nemzeti közös kulturális kincs része, ezért fenntartása,
védelmével összhangban lévő használata és bemutatása közérdek.
A helyi értékvédelem feladata a különleges oltalmat igénylő településszerkezeti, város- és utcaképi, építészeti,
történeti, régészeti, képző- és iparművészeti, műszaki-ipartörténeti szempontból védelemre érdemes területek,
épület-együttesek, építmények, épületrészek, köz- és műtárgyak, növények vagy növény-együttesek
számbavétele, meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása, valamint a nyilvánossággal történő
megismertetése.
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Tilos a helyi védett építészeti örökség elemeinek veszélyeztetése, megrongálása, megsemmisítése.
Helyi egyedi védelemre javasolt épületek:
o hrsz 2102 Vörösmajor középiskola és kollégium
o hrsz 2149 selypi malom régi siló épülete
o hrsz 1476/2 déi iparterület Erőmű központi épülete
o hrsz 1066 Árpád út 8. lakóház
o hrsz 1071 Árpád út 16. lakóház
o hrsz 1082 Árpád út 40. lakóház
o hrsz 1085 Árpád út 46. zeneiskola
o hrsz 1122 Árpád út 47. lakóház
o hrsz 1116 Árpád út 57. lakóház
o hrsz 1115 Árpád út 59. lakóház
o hrsz 1114 Árpád út 61. lakóház
o hrsz 1113 Árpád út 63. lakóház
o hrsz 1112 Árpád út 65. tájház
o hrsz 1100 Árpád út 76. lakóház
A helyi egyedi védelem rendelkezik a helyi egyedi védelem alá helyezendő épületekről (lásd feljebb), továbbá a
településre jellemző hagyományos és megőrzendő építészeti és településképi elemek körét is meghatározza,
mely kiterjed az épületek, lakóházak tömegformálásaira, tetőformájára, homlokzati jellegére, kerítés kialakítására,
közterületen megtartandó elemekre (ároklefedések) és a közterületi növényzet pótlására.

1.14.7

Az épített környezet konfliktusai, problémái

Az épített környezet legfőbb konfliktus forrása a közlekedés, ezen belül is növekvő gépjármű használat és a
környezettudatosabb közlekedési módok (gyalogos, kerékpáros, közösségi közlekedés) együttes kiszolgálásának
való megfelelési elvárásokból adódnak jelenleg. Ilyen konfliktusforrás az Önkormányzat által épített közterületi
parkolók, vannak, de nem elégségesek. A szabálytalanul parkolók viszont akadályozzák a kerékpáros vagy a
közösségi közlekedést. A probléma főként a közintézmények, iskola, óvoda, gondozási központ, piac
környezetében érzékelhető fokozottan.
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1.15

Közlekedés

1.15.1

Hálózatok és hálózati kapcsolatok

Lőrinci közúti elérhetőség szempontjából jó közlekedési helyzetet foglal el. A település a 21-es számú főút
mentén, illetve az M3 autópályától pár km-re helyezkedik el. Közútja a 2402. j. úton vezet Petőfibánya és
Rózsaszentmárton felől, Heréd a 2133 j. úton, illetve Hatvan felől a 2401 j. úton.
Lőrinci városa a Hatvani járás második legnépesebb városa. Fekvése a megyében nyugati, a megyeszékhelytől,
Egertől közúton mintegy 60-65 km-re észak-nyugatra található.
Az ingázás mind Lőrincire, mind onnan más településekre meghatározó. Lőrinciről jellemzően Hatvan, Gyöngyös,
Gödöllő, Budapest és Jászfényszaru településekre, míg Lőrincire Hatvan, Zagyvaszántó, Heréd és Petőfibánya
településekről járnak.
Az ingázás mód szerint leginkább személygépkocsival, valamint autóbusszal történik. E mellett jelentős még a
kerékpáros forgalom is.
A város közigazgatási területét az ország magasabb rendű útjai közül egyedül a 21-es számú országos főút
érinti. A város területén halad át még a 2133-es számú (Heréd–Lőrinci összekötő), a 2401-es számú (Hatvan–
Lőrinci összekötő) és a 2402-as számú (Lőrinci – Gyöngyöspata összekötő) országos IV. rendű közút.
27. térkép: Lőrinci és környezetének közlekedési hálózata

Forrás: Térkép kivágat – Magyarország közlekedési hálózata (www.teir.hu)

Közúti kapcsolatok tekintetében az M3 autópálya déli irányban főúton kb. 3 km távolságban érhető el. A főváros
közúton – útvonalválasztástól függően – kb. 60 km autózással érhető el. A jelentős 3 sz. főút kb. 9 km-re, délre
található a településtől.
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A település belterületi úthálózata 100%-ban kiépített. Befektetési alaptétel, hogy munkahelyteremtő
beruházások (ipar, szolgáltatás, turizmus) csak akkor érkezhetnek a területre, ha a közutak állapota
közlekedésre alkalmas, és a település megközelíthető. A Hatvan-Gyöngyös-Eger „gazdasági tengely”
erősödése pozitív hatással van a településre. A járdahálózat a településen kiépített, de ebből az Árpád, a József
A., és a Bajcsy Zs. utak mentén 5 km hosszban a járda és a kerékpárút közös. Szükséges lenne a temetőhöz
vezető kerékpárút kiépítése és a járdák állapotának javítása. Az önkormányzati utak mellett a járdák felújítására
is ütemtervet kell készíteni.
Az út, kerékpárút és járdák fejlesztésére 13 717 ezer Ft-ot, fenntartására, üzemeltetésére és ellenőrzésre 21 583
ezer Ft-ot költött a város.
Közvilágítási lámpahelyek száma 958 db, közkifolyók száma 9 db.
Helyi autóbuszos közlekedés nincs a városban, az itt élők a helyközi (1020, 1021, 1024, 1031, 1037 és a 1520es) járatokat vehetik igénybe.
Lőrinci a 81-es számú, Hatvan–Somoskőújfalu nem villamosított vasúti fővonalon helyezkedik el. 65 kilométer
hosszú, amelyből közel 11 kilométer kétvágányú (Hatvan–Selyp), az ország egyetlen nem villamosított
kétvágányú pályaszakasza. A vonalon helyi jellegű személy- és teherforgalom zajlik. Ezen vonalon fekszik a
várost érintő három megállóhely, a Mátravidéki Erőmű állomás, a Lőrinci megállóhely és a Selyp állomás.
Repülőtéri kapcsolat szempontjából a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér – útvonalválasztástól függően – 6570 km, míg az Airport Debrecen kb. 200 km távolságra érhető el.

1.15.2

Közúti közlekedés

A várost a már korábban megjelölt 21-es számú országos főút, 2133 -es számú (Heréd – Lőrinci összekötő),
2401-es számú (Hatvan – Lőrinci összekötő) és a 2402-as számú (Lőrinci – Gyöngyöspata összekötő) országos
IV. rendű közutakon keresztül lehet megközelíteni. A 21-es számú főúton északi irányba Zagyvaszántó, Apc,
Heréd, míg déli irányban Hatvan települések érhetőek el. A 2133-as számú út nyugati irányba Heréd, a 2401-es
számú út déli irányban Hatvan és a 2402-es számú keleti irányban Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Szűcsi és
Gyöngyöspata településekkel köti össze Lőrincit. Az utak útburkolati jelekkel ellátottak, aszfaltozottak, ám
minőségük a forgalomnak és az időjárási viszonyoknak köszönhetően megromlott, állapotuk nem megfelelő.
28. térkép: Lőrinci és közvetlen környékének városi közúthálózata

Forrás: Openstreetmap
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Jelentős átmenő forgalom jelenleg a 21-es főúton van város területén. A város tervezi ipari üzemek telepítését a
városba, melynek forgalomnövelő hatása várható a jövőben. Ennek megvalósításához az iparterület előírásoknak
megfelelő megközelíthetőségét, a teherforgalom könnyebbé tételét, a közlekedési infrastruktúra javítását
szükséges végrehajtani.
A városban a legnagyobb forgalom a már említett főúton (21-es), valamint a Herédi úton, Árpád úton és
Szabadság téren van.
35. táblázat Lőrinci legfontosabb adatai (2016)
Mutató
Önkormányzati kiépített út és közterület hossza (km)

Érték

39

Önkormányzati kerékpárút, közös gyalog- és kerékpárút hossza (km)
Önkormányzati kiépített járda hossza (km)
Állami közutak hossza (km)

7
29
9,5

Forrás: KSH

A város területén jelzőlámpás csomópont nem található, azok jelzőtáblás forgalomszabályozásúak.
A város belterületén több szintbeni vasúti keresztezés is található a 81. sz. vasútvonallal, ezek jelzőlámpával
biztosítottak.
A legjelentősebb műtárgyak a következők:
Híd a 2401 és 2402-es úton (külterületen)
Lőrinciben a kerékpáros közlekedés nagyon elterjedt, ez azonban nem okoz jelentős eltérést az ország hasonló
fejlettségi szintű városaihoz képest a motorizációban. A járműállomány 2009-ig lassú növekedést mutatott, 2010
és 2012 között csökkent, majd 2013-tól pedig ismét emelkedő tendenciájú. Az 1000 főre jutó személygépkocsik
száma 2016-ban mutatta a legmagasabb értéket (294,8). E mutató alapján a motorizáció nem sokkal
alacsonyabb mértékű Lőrincin, mind a megyei és mind az országos szinttől. 2016-ben az 1000 főre jutó
személygépkocsik száma Heves megyében 315,7, míg az ország egészét tekintve 338,2.
32. ábra: A lakossági motorizáció alakulása Lőrincin [szgk/ezer fő, 2000-2016]
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Forrás: KSH

2016-ban a Lőrinci személygépkocsi állomány 1588 db volt.
Az elmúlt években (2005-2016) a KSH adatai szerint összesen 56 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési
baleset történt Lőrinci területén, melyek közül 2 eset volt halálos kimenetelű. A balesetekben összesen 24 eset
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súlyos sérüléses, 30 könnyű sérüléses. A balesetek többsége lakott területen belül történt (34), 22 eset
külterületen következett be. Az esetek többségét járművek okozták (55 eset), 1 baleset történt gyalogos által. 8
esetben ittas állapotban okozott közúti közlekedési baleset történt.
36. táblázat Közlekedési balesetek Lőrinci területén (eset, 2005-2016)
Időszak
Halálos közúti
közlekedési
baleset (eset)
Súlyos sérüléses
közúti
közlekedési
baleset (eset)
Könnyű sérüléses
közúti
közlekedési
baleset (eset)
Összes személyi
sérüléssel járó
közúti
közlekedési
baleset (eset)
Lakott területen
történt összes
közúti
közlekedési
baleset (eset)
Lakott területen
kívül történt
összes közúti
közlekedési
baleset (eset)
Az ittasan okozott
balesetek száma
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Forrás: KSH

A városi közúti közlekedés problémái a következők:
Szabálytalan, nem megoldott parkolás a városban
Az ipari üzemek betelepítésével várható forgalomnövekedés infrastruktúrája nem biztosított
Nem megfelelő minőségű közutak
Kerékpárutak hiánya
Közös használatú kerékpár- és gyalogút
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1.15.3

Parkolás

A Nefelejcs utca és az Árpád utca mentén, a település központi részein kiépített, ingyenesen használható
parkolók vannak.

1.15.4

Áruszállítás

Nincs az egész területre vonatkozó egységes teherforgalmi korlátozás, és az egyes utcákra vonatkozó vonali
korlátozások is különbözőek. A tehergépjárművek részére a behajtás tiltása bizonyos helyeken teljeskörű, más
esetekben a célforgalom számára megengedett, míg máshol súly- és időkorlátozással van kiegészítve.

1.15.5

Közösségi közlekedés

A település legfontosabb autóbusz és vasúti megállóhelyeit, az autóbusz állomás és a vasútállomás
elhelyezkedését az alábbi ábra mutatja.
29. térkép: Lőrinci legfontosabb autóbusz és vasúti megállóhelyei

Forrás: Google Maps – saját szerkesztés
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1.15.5.1 Autóbuszos közösségi közlekedés
Helyi közösségi közlekedéssel a város nem rendelkezik.
Az autóbuszos közlekedés az alábbi útvonalakon történik:
1020 járat: Budapest–Mátraverebély–Salgótarján
1021 járat: Budapest–Pásztó–Salgótarján
1024 járat: Budapest–Pásztó–Hollókő
1031 járat: Budapest–Bátonyterenye–Ózd
1037 járat: Budapest–Hatvan–Apc
1520 járat: Kecskemét–Budapest–Hatvan–Salgótarján
1307 járat: Salgótarján–Pásztó–Apc–Hatvan
3600 járat: Hatvan–Lőrinci–Petőfibánya
3601 járat: Eger–Gyöngyös–Hatvan–Petőfibánya–Apc
3602 járat: Hatvan–Petőfibánya
3603 járat: Gyöngyöspata/Apc–Selyp–Vörösmajor
3604 járat: Eger–Gyöngyös–Hatvan–Petőfibánya–Apc
3605 járat: Hatvan–Selyp–Kozárd
3606 járat: Salgótarján–Tar–Pásztó–Lőrinci
3678 járat: Gyöngyös–Rózsaszentmárton–Petőfibánya–Vörösmajor–Hatvan
3679 járat: Gyöngyös–Hatvan–Lőrinci–Apc)
A városban 9 autóbusz megállóhely található.
A megállóhelyek jelzőtáblával ellátottak. Fedett buszváró az Erőmű lakótelepnél, a Piac térnél, a Cukorgyárnál és
a Petőfibányai elágazásnál található. Az utastájékoztatás a megállóhelyeken hagyományos táblás rendszerű.
A várost érintő helyközi autóbusz szolgáltatást a KMKK Középkelet- magyarországi Közlekedési Központ Zrt. és
a Volánbusz Zrt. látja el a közszolgáltatói szerződésben foglalt feltételekkel. A város rendelkezik közvetlen
járatokkal a főváros, a megyeszékhely és a regionális központ, Hatvan felé.
1.15.5.2 Vasúti közlekedés
A település 3 vasútállomással rendelkezik, mely a mellékvonalnak számító 81. számú Hatvan–Somoskőújfalu
vonalon fekszik, 65 kilométer hosszú, amelyből közel 11 kilométer kétvágányú (Hatvan–Selyp), az ország
egyetlen nem villamosított kétvágányú pályaszakasza. A vonalon helyi jellegű személy- és teherforgalom zajlik,
annak ellenére, hogy a vonalon korábban nemzetközi vonatok is közlekedtek. 2006 óta, az ütemes menetrend
alapján egy, illetve kétórás ütemben járnak a személyvonatok. Az ország második legmeredekebb vasútvonala,
Salgótarján és Somoskőújfalu között 17 ezrelékes emelkedő található.
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33. ábra Hatvan–Somoskőújfalu-vasútvonal

Forrás: Magyarország vasúti térképe Hatvan–Somoskőújfalu-vasútvonal - kivonat

A szolgálati helyet a 2016/2017. évi menetrend szerint egy átlagos hétköznapi nap összesen 33 személyszállító
vonat érinti. A vonatok az igények figyelembe vételével járnak. A személyvonatokról kedvezőnek mondható
átszállás biztosított a 80-as vonalra Miskolc és Budapest felé.
A menetidő Somoskőújfalu és Hatvan között 93 perc. Az eljutás Budapestre átszállás nélkül nem megoldott.
Településföldrajzi elhelyezkedése kedvező a vasútállomásoknak, az érintett városrészekről könnyen
megközelíthetőek.
Az állomás épületek régiek, elavultak, melyek csupán utasváróként funkcionálnak, mivel jegypénztár nélküliek és
a jegykiadás sem megoldott. Az akadálymentesítés részben megoldott.
Az épületek a városrészek felőli kapcsolata megfelelő. Mind a hozzájáró út, mind az állomási előtér burkolata
használható, ám felújításra szorul.
Az állomások korszerűsítése szükséges, szélesperonok, az állomási gyalogutak akadálymentesítésével.

1.15.6

Kerékpáros közlekedés

A városban a kerékpározás szempontjából kedvező terepadottságok miatt számottevő kerékpáros forgalom
tapasztalható. A városközpontban található forgalomvonzó létesítményeket sokan kerékpárral közelítik meg.
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A településen a 2016. évi KSH adatok szerint körülbelül 7 km kerékpárút található. Önkormányzati
adatszolgáltatás alapján az Árpád, a József A., és a Bajcsy Zs. utak mentén 5 km hosszban osztatlan járda és
kerékpárút van. Műszaki állapotuk kielégítő. Problémaként merül fel ugyanakkor a gyalogos- és kerékpáros
forgalom el nem választása, mely nem korszerű megoldás.
Lőrincin a kerékpárút hálózat kiépítettsége még korántsem teljes, de elsősorban a nagyobb forgalmú utak melletti
szakaszok már elkészültek. A kerékpárosok gyalogosoktól való elkülönítése nem megoldott, ami balesetveszélyt
jelent. A kerékpáros közlekedés nem mindenhol részesül előnyben a gépjárműforgalomhoz képest, és a
kerékpártárolók tekintetében is mutatkoznak hiányosságok.
Az infrastruktúra ezen irányú fejlesztése is tervezett az elkövetkezendő években. Szükséges lenne a temetőhöz
vezető kerékpárút kiépítésére.

1.15.7

Gyalogos közlekedés

Lőrincin a kiépített belterületi járdák hossza kb. 29,9 km, a lakott területek utcáinak nagy része rendelkezik szilárd
burkolattal és legalább egyoldali járdával.
Ugyanakkor a belvárosi, folyamatosan fejlődő területek és a külsőbb városrészek kiépítettség szempontjából
eltérőek, utóbbiakon a járdák kiépítettsége és színvonala (műszaki jellemzői, állapota vagy éppen megléte)
vegyes képet mutat. Járdaszigetek, jelzőlámpás átkelőhelyek nincsenek a településen.
A belváros területén, a Szabadság tér déli oldalánál gyalogos terek találhatóak, melyek fejlesztését a
közeljövőben tervezi a város. A belváros területén csak gyalogos, illetve kerékpáros forgalom számára kijelölt
utca nem található.
A jelentősebb, gyalogosforgalmat vonzó létesítmények a következők:
Szabadság tér környéke (templom, könyvtár, polgármesteri hivatal, orvosi rendelők)
Rákóczi Ferenc utca környéke (általános iskola)
Árpád utca, Nefelejcs utca (óvoda, sporttelep)
Lőrinci, Selyp és Mátravidéki Erőmű vasútállomás
Vörösmajori utca (középiskola)
A legjelentősebb városi sűrűsödési hely a városközpontban az általános iskola és a polgármesteri hivatal
közelében helyezkedik el, itt található az üzletek jelentős része, az autóbuszmegálló, az orvosi rendelők,
közelben a művelődési ház, óvoda és a templom. Sűrűsödési hely még a piac és a posta környéke (Erőmű tér,
Szabadság tér, Vörösmajori utca).
A városban problémát jelent egyes helyeken a járdák hiánya, elsősorban a külvárosi területeken, illetve számos
helyen a járdák minősége. Éppen ezért a város az utóbbi években is több helyen cserélte a régi, kátyús járdákat,
mely fejlesztéseket a jövőben is tervez.

1.15.8

Összegzés

Összességében elmondható, hogy Lőrinci kedvező közlekedési helyzete ellenére az átmenő forgalom csekély az
év jelentős szakaszában. A város vasúton közvetlenül a regionális 81. vasútvonalon közelíthető meg,
autóbusszal több irányból is viszonylag jól elérhető. A közutak állapota kielégítő.
A közlekedési infrastruktúra helyzete a városban kielégítő, mely nagyban köszönhető az elmúlt év
fejlesztéseinek, melyet a jövőben is folytatni kíván a város. A településre jellemző – méretéből is adódóan – a
gyalogos, illetve kerékpáros közlekedés, melyhez a szükséges és megfelelő minőségű infrastruktúra fejlesztése,
a meglévők rekonstrukciója folyamatos és a jövőben is tervezett.
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1.16

Közművek állapota és energiahatékonyság

1.16.1

Víziközművek

Lőrinci Város ivóvízellátását a Heves Megyei Vízmű Zrt. biztosítja, melynek Hatvani Üzemegységéhez tartozik.
A vezetékes ivóvízellátást a 21 sz. főút mellett létesített vízműtelep biztosítja. A Heréd-Lőrinci térségi Vízműből
ellátott települések: Apc, Boldog, Csány, Ecséd, Hatvan, Heréd, Hort, Kerekharaszt, Lőrinci, Nagykökényes,
Petőfibánya, Rózsaszentmárton, Verseg és Zagyvaszántó. A Heréd-Lőrinci Térségi Vízmű vízbázisa összesen
12 db kútból áll. A kutak közül 6 db sekély, a Zagyva kavicsteraszát megcsapoló, a többi a felső pannon homokos
vízadó rétegeit termelő létesítmény.
A hazai víziközmű ellátás, szolgáltatás aktuális és jövőbeni feladatokat jelentő súlypontjai az üzemelő és távlati
vízbázisok biztonságba helyezése, az ivóvízellátás vízminőségi problémáinak rendezése, a szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztítás fejlett európai országokhoz viszonyított elmaradásának megfelelő ütemben történő
felszámolása a vízbázisvédelem szempontjaira is figyelemmel és a megújult szabályozásoknak megfelelő
víziközmű szolgáltatási struktúra, díjrendszer kialakulása.
1.16.1.1 Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó, ipari, tűzoltó, öntözővíz és
termálvíz hasznosítás)
A 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet értelmében az ivóvíz minőségű, az ásvány- és gyógyvízhasznosítást
szolgáló igénybe vett vagy távlati hasznosítást szolgáló közcélú vízbázisok esetén, ahol a védőidomnak van
felszíni metszete, akkor védőidomot, védőövezetet kell kijelölni. Minden más esetben a védőidom, védőterület
kijelölhető.
Lőrinci vízellátását a településtől délnyugatra, a 21. sz. főút mellett 1980-84 között létesített vízműtelepről
biztosítják. A vízbázist 5 db 100-200 m, illetve 5 db 20-30 m mélységű kút képezi, melyekből jó minőségű vizet
emelnek ki. A vízmű mértékadó kapacitása 8.000 m3/d,
Lőrinci mellett ellátja:
– Heréd,
– Nagykökényes,
– Verseg,
– Újhatvan,
– Zagyvaszántó és
– Petőfibánya településeket, illetve településrészeket.
A vízműteleptől indított NA300-as gerincvezeték a 21. sz. főút mentén épült északi irányban Zagyvaszántóig.
Lőrinci részére a gerincvezetékről három leágazás épült:
– a település déli oldalán, az Erőmű-lakótelep felé vezető úton NA150 ac.,
– a Herédi útnál NA200 KM.PVC és
– a Nefelejcs utcánál NA300 KM.PVC mérettel.
Utóbbi NA 400 ac. méretre növelve épült ki a településtől északnyugatra, Petőfibánya területén üzemelő 2x750
m3-es, B.172,0 m fenékszintű tározómedencékig.
Időközben megépült a Nefelejcs utca – Árpád utca vonalán egy vezeték ∅110 KPE mérettel, csatlakozva a
zagyvaszántói hálózathoz. A betáplálás az Aradi utca északi végén lévő aknánál történik. A település B.125,0B.132,0 m szintek között helyezkedik el, tehát a hálózaton rendelkezésre álló nyomás 4,0-4,5 bar között változik,
ami a beépítés szintszámának külső tűzivíz szolgáltatási szempontból megfelel. A hálózaton altalaj és föld feletti
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tűzcsapok egyaránt megtalálhatók.
Vízbázis Lőrinci közigazgatási területén belül a településtől D-K-i irányban került kijelölésre.
30. térkép: Lőrinci közigazgatási határán belül található vízbázis védőterületek felszíni vetülete

Forrás: OKIR

34. ábra: A közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások számának változása a teljes lakásállományhoz
viszonyítva Lőrincin (db, 2001-2016)
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Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások száma (db)

Forrás: KSH
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Az ivóvíz minőségével minden megyei részterületen problémák vannak. Az ammónium-, vas-, mangán- és az
arzéntartalom - esetenként ezek kombinációja – több településen meghaladja az ivóvíz minőségi
követelményeiről szóló jogszabályban közzétett határértékeket. Lőrinci ivóvizének jó a minősége.
1.16.1.2 Szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés; felszíni vízrendezés
A település belterülete teljes egészében csatornázottnak mondható.
Lőrinci a Hatvan - Szennyvízelvezetési Agglomeráció tagja, ami a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint
megfelelő szennyvízelvezető- és tisztító rendszerrel ellátott agglomeráció.
35. ábra: A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba (közcsatorna-hálózatba) bekapcsolt lakások számának változása a
teljes lakásállományhoz viszonyítva (db, 2001-2016)
2500
2000
1500
1000

500
0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Lakásállomány (db)
A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba (közcsatornahálózatba) bekapcsolt lakások száma
Forrás: KSH

A szennyvizek elvezetését és tisztítását a településen szintén a Heves Megyei Vízmű Zrt. Hatvani
Üzemvezetősége végzi. A szennyvizet a Közép-Hatvani 4900 m3/d kapacitású tisztítótelep fogadja. A telep
tisztítástechnológiája: közepes terhelésű eleveniszapos biológiai tisztítás nitrifikációval, eléje kapcsolt
denitrifikációval. Az agglomerációs szintű telep Hatvan, Lőrinci és Zagyvaszántó területéről rávezetett
szennyvizeket kezeli. A tervezési terület szennyvizeit fogadni tudja.
A tisztított szennyvíz befogadója gravitációsan a XVIII. számú csatornán keresztül a Zagyva, szivattyús beemelés
esetén a közműhídon keresztül közvetlenül a Zagyvába. A víztelenített rácsszemét, a keletkező homokzagy
kommunális szeméttelepre kerül. A tisztítási rendszerből kikerülő fölös iszapok sűrítést követően gépi víztelenítés
után kerülnek elszállításra zárt konténerben a Lőrinci pernyehányón engedélyezett biodegradációs telepre.
Lőrinci területén a szennyvíz agglomerációs fejlesztés idején épült ki a csatornahálózat, kivéve az Erőműi
lakótelepet, ahol a meglévő vezetékeket kötötték rá a kiépülő rendszerre. A településen üzemelő korábbi
szennyvíztisztító telep (067/4 hrsz.-ú ingatlan) üzemelése leállt, funkciója szerint vészhelyzet esetére tartalékolt
puffertároló.
Az Európai Unió által nyújtott pályázati lehetőségeket kihasználva Hatvan városban új nagyterhelésű
eleveniszapos szennyvíztisztító telep épült. A tisztítótelep és az újonnan megépült szennyvízelvezető rendszer
lehetővé teszi a régió városainak (Hatvan, Lőrinci) és Zagyvaszántó település biztonságos szennyvíz elvezetését
és tisztítását. A megépített szennyvízcsatorna hálózat elválasztott rendszerű gravitációs csatorna, a domborzati
és talaj, illetve talajvízviszonyok miatt szükséges közbenső átemelőkkel. A gravitációs gerinccsatorna átmérője
D200 KG-PVC. A szennyvízcsatorna hálózat hossza 100 km.
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A szennyvíztisztító teleptől 150 m védőtávolságon belül lakóépület, kereskedelmi élelmiszertároló,
élelmiszerfeldolgozó létesítmény, továbbá állattartó épület nem alakítható ki.
Ipari szennyvizek kibocsátása nem történik a városban.
A belterületi vízrendezés kifejezetten önkormányzati feladat és a települések felszíni vizeinek az elvezetésével
foglalkozik. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése
tartalmazza a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatokat, melynek 11. pontja szerint az önkormányzat feladata a helyi környezet- és
természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás.
A települések belterületén elvégzendő vízrendezési munkákat befolyásolják a települést jellemző körülmények,
mint például a település szerkezete, vízhálózata, hidrológiai jellemzők, lejtési viszonyok, talajtani adottságok, stb.
A település szerkezete, beépítettsége nagyban meghatározza a vízrendezési művek vonalvezetését, a nyílt vagy
zárt rendszerű árkok, csatornák kialakítását. A sűrűn lakott, burkolattal ellátott helyeken a zárt rendszerek
szükségesek (bár számos hátrányt hordoznak), míg a laza, falusias vagy zöldövezetes településeken a nyílt,
tájba illő vízelvezető árkok kialakítása javasolt.
Lőrinci a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.)
KvVM–BM együttes rendelet mellékletében „B” jellemző minősítéssel szerepel, amely szerint „közepesen
veszélyeztetett”-nek minősül.
A felszíni vizek befogadója Lőrinciben a Zagyva folyó. A belterületen az utcák mentén épített kétoldali nyílt árok
szikkasztóként működik. A városban 2 db átfolyó árok rendszer található, több mint 2 km hosszban. Ezek burkolt
nyílt árkok, melyekből a víz a Zagyvába jut. Zárt csapadékcsatorna még az Erőmű-lakótelep területén épült.
Lőrinci városközponti részében a csapadékvíz-elvezető árkok lefedésre kerültek, a tetejére parkolók kerültek
kialakításra.
A zárt csapadékvíz elvezető csatornák üzemeltetését Lőrinci Város Önkormányzat végzi.
Zárt csapadékvíz elvezető csatornák az alábbi közterületeken találhatók: Szabadság tér, Erőműi lakótelep, Selyp
központ.

1.16.2

Energia

1.16.2.1 Energiagazdálkodás és energiaellátás
Lőrinci város közigazgatási területén az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (ÉMÁSZ) biztosítja a
villamosenergia ellátást.
Távhőszolgáltatás a városban nincsen.
Energiaellátás két módon történik:
Földgáz: A földgáz elosztását a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Zrt. végzi Lőrinci közigazgatási területén
belül.
A fejlesztési területek földgáz igényeinek kielégítése a korábban kiépült községi hálózatról történhet. Az egyes
területi igények kapcsán számítani kell a terhelési súlypont eltolódásokra és ennek következtében új körzeti
gáznyomás-szabályozók telepítésére. Innen építhetők tovább a tervezett új létesítmények földgáz ellátását
szolgáló gerincvezeték hálózatok.
Elektromos energia: A városi elektromos légvezeték hálózatról történik a lecsatlakozás. Az elektromos
energia szolgáltatója az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft-n keresztül az MVM OVIT Zrt.
Lőrinci területén a Mátravidéki Hőerőmű mellett helyezkedik el az MVM OVIT, a Magyar Villamostávvezeték Zrt.
üzemeltetésében álló 120/20 kV-os alállomás. Az állomáshoz csatlakoznak a K-Ny irányban haladó LőrinciGödöllő 120 kV-os és az É-D irányban vezető, Lőrinci-Jászberény-Nagykáta 120 kV-os vezetékek, melyek az
országos nagyfeszültségű főelosztó-hálózat részei. Ezek vesznek részt a térség villamos alállomásainak az
ellátásában. Lőrinci villamosenergia ellátása az alállomásról kiinduló 20 kV középfeszültségű vezetékekről
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történik. A villamosenergia a lakossági, a közvilágítási és a technológiai célú energiaigények kielégítését
megoldja. A villamosenergia-ellátás üzemeltetője a településen az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.
A lakosság által használt villamosenergia mennyiség 2012 és 2014 között jelentősen lecsökkent (7017-ről 5951
ezer kWh-ra), majd ezt követően enyhe növekedés és csökkenés figyelhető meg. 2015-ben ez az érték 6047
ezer kWh 2016-ban pedig 5946 ezer kWh. A háztartási villamosenergia fogyasztók számának változásában
2014-ben figyelhető meg egy nagyobb növekedés, mely viszont a számukra szolgáltatott villamosenergia
mennyiségében nem mutatkozik meg.
36. ábra: Elektromos áram és gázszolgáltatás alakulása (2007-2016)
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A gázfogyasztók számában (mind a háztartási, mind pedig az összes gázfogyasztó tekintetében) jelentős
emelkedés 2010-ben történt, majd ezt követően folyamatos csökkenés figyelhető meg, mely az elmúlt 2 évben
stagnált. A háztartások részére szolgáltatott gáz mennyisége az utóbbi 10 évben folyamatos csökkenést mutat.
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37. ábra: Villamos energia és gázfogyasztók számának alakulása (2001-2016)
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A városban távhőszolgáltatás nincsen.
1.16.2.2 Megújuló energiaforrások alkalmazása,
energiagazdálkodás lehetőségei

a

környezettudatos

A megújuló energiák alkalmazása lakossági szinten még nem elterjedt a városban – elsősorban a lakók anyagi
helyzete a legnagyobb akadály -, viszont az igény egyre inkább megjelenik a város hétköznapjaiban a megújuló
energiaforrásokkal történő működési hatékonyság és gazdaságos létesítmény üzemeltetés vonatkozásában.
Lőrincin az uralkodó szélirány az Ny - ÉNy-i. Nagyobb volumenű szélenergia-hasznosítás jelenleg nem történik.
Magyarországon a napsugárzás légkör feletti 1352 W/m2 intenzitásából  a felhőzet következtében beálló
veszteségeket követően  137 W/m2 fajlagos teljesítménnyel lehet számolni. Az éves átlaghoz képest igen nagy
az évszakonkénti ingadozás: decemberben 32 W/m2, júliusban 238 W/m2, ami több mint hétszeres különbséget
jelent. Lőrinci nem rendelkezik jelentős szoláris energia termelésre képes erőművel.
Napkollektoros rendszerrel rendelkezik a Polgármesteri Hivatal, a Selypi óvoda és a Könyvtár.
A város rövidtávú tervei között szerepel minél több közintézmény fotovoltaikus fejlesztése, napkollektorok
elhelyezése. Ilyen fejlesztés tervezett pl. Selypi Művelődési Központ, Általános Iskola valamint a Szabadság téri
gyermekorvosi és háziorvosi rendelők felújítása esetében is, melyek finanszírozását Európai Uniós támogatásból
kívánja megvalósítani.
1.16.2.3 Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése
Az utóbbi évek Európai Uniós fejlesztéseinek köszönhetően, napkollektoros rendszerrel rendelkezik a
Polgármesteri Hivatal, a Selypi óvoda és a Könyvtár. A VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 - A vidéki térségek kisméretű
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére kiírt pályázati felhívás keretében napelemes
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rendszer telepítése történt meg a Selypi óvodában, míg a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0268 Napelemes rendszer
kialakítása Lőrinci városban projekt során a Polgármesteri Hivatal és a Könyvtár felújítása történt meg.
A város az energiakorszerűsítésen alapuló beruházásokat folyamatosan célul tűzi ki, így a jövőben is várhatóak
ilyen jellegű fejlesztések. Ilyen fejlesztés tervezett pl. az Selypi Művelődési Központ, Általános Iskola valamint a
Szabadság téri gyermekorvosi és háziorvosi rendelők felújítása esetében is, melyek finanszírozását Európai
Uniós támogatásból kívánja megvalósítani.
A fejlesztések fontos környezetvédelmi beruházások, valamint jelentős költségcsökkenést jelentenek az
önkormányzatnak.

1.16.3

Elektronikus hírközlés

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás olyan szolgáltatás, amely jeleknek (bármely értelmezhető formában
előállított jel, jelzés, írás, kép, hang) elektronikus hírközlő hálózaton történő átvitelét, továbbítását biztosítja. A
szolgáltatást, az elektronikus hálózatok üzemeltetését végző, azt létrehozó vagy azt szervezett vagy arra
létrehozott szolgáltatók biztosítják. Az elektronikus hírközlés szolgáltatása alanyi jogú.
Az elektronikus hírközlési infrastruktúra lehet:
távközlési ellátás
műsorszórás, kábel tv ellátás
A szolgáltatás felügyelője a Nemzeti Média Hírközlési Hatóság (NMHH), melynek területi igazgatóságai:
Budapesti Igazgatóság
Debreceni Igazgatóság
Miskolci Igazgatóság
Pécsi Igazgatóság
Soproni Igazgatóság
Szegedi Igazgatóság
A városban a kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma folyamatosan változik, az utóbbi években
növekvő tendenciát mutat. Adatok 2001 óta állnak rendelkezésre. 2003-ban és 2005-ben azonban nem
rögzítettek információkat. A kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma 2008-ra 1257-re változott.
Ezután csökkenés következett be, 2009-ben ez a mutató már csupán 953 háztartást detektált.
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38. ábra: Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások számának változása Lőrincin a teljes lakásállományhoz
viszonyítva (db, 2001-2016)
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Forrás: KSH

A városban az internet előfizetések számára vonatkozóan 2013-tól kezdve vannak adatok, azóta folyamatos a
növekedés. 2013-ban 1208 db előfizetés volt a városban, 2016-ban már 1478. Ez utóbbi a lakásállomány 63%-át
jelenti. A következő években ennek a mutatónak a növekedése várható az internet elterjedése, megfizethetősége
és a mindennapi életben való, lassan elengedhetetlen használatának köszönhetően.
Lőrinci területén a nyilvános távbeszélő állomások jelentéktelenek. A készülékek számának csökkenése a
mobilhálózat és a mobiltelefonok használatának elterjedésével fordítottan arányos. Hasonlóképpen csökkent az
egyéni analóg távbeszélő fővonalak száma is.
Folyamatban van a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósítása a 1631/2014. (XI.6.) Korm. határozat
szerint. Főbb céljai: szupergyors internet elérhetővé tétele; a helyi közösségek, valamint a teljes magyar
közösség összetartozásának erősítése a digitális technológia révén; az állam által nyújtott szolgáltatások
fejlődése; az ország versenyképességének növelése a digitális szolgáltatások, valamint a digitális készségek
terjedésének elősegítése által; digitális infokommunikációs alkalmazások, szolgáltatások elterjesztésének
támogatásán keresztül az életminőség javítása minden élethelyzetben.
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1.17

Térségi és települési környezetvédelem

A város környezetminőségének jelentős kedvező irányú változását a Mátravidéki Hőerőmű 1984. évi bezárása, a
szénbányászat megszüntetése, majd ezt követően a ’90-es években további üzemek – köztük a Cukorgyár –
bezárása okozta. A változás környezetvédelmi szempontból rendkívül kedvező volt, a foglalkoztatás
szempontjából azonban válságot okozott Lőrinci és térsége településein egyaránt. Ezért meghatározóan fontos
feladat a vállalkozásfejlesztés, ez azonban a környezetminőség védelmével, a környezetvédelmi követelmények
betartásával történhet.
A helyi környezetvédelem szabályait a Helyi Építési Szabályzat 17.§-a tartalmazza.

1.17.1

Talaj

A földvédelem meghatározó feladata a termőföldek védelme és a roncsolt területek rendezése. A jó minőségű
termőterületek a mezőgazdasági termelés szempontjából nagyon fontosak. Nagy területeket foglalnak el a város
térségében a rendezetlen, újra hasznosításra váró területek. A cukorgyár ipartelepe és zagytározói, az erőművi
salakhányó, felhagyott kőbányák, kavicsbányák, meddőhányók területe vár rendezésre. A roncsolt területek
rendezése településképi, tájképi szempontból is fontos, hiszen a városról alkotott összkép szempontjából nem
elhanyagolható a rendezetlen területek látványából adódó kedvezőtlen benyomás.
A termőföld védelme szempontjából a racionális földhasználat elvének érvényesítésével, a rossz termőhelyi
adottságú területeken az ökológiai, természetvédelmi érdekeket is szolgáló extenzív, természet közeli
gazdálkodás bevezetése lenne célszerű. A gyengébb minőségű – gazdaságosan nem művelhető – területek
erdősítése is a térségfejlesztés fontos eszköze lehet.
A termőföld védelme érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a termőföldről szóló 1994. évi LV.
Törvény 36.§-a szerint „a termőföld használó – választása szerint – köteles a termőföldet a művelési ágának
megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírásokat betartani.”
Fontos feladat az állattartás helyi szabályozása is, amelyet külön önkormányzati rendelet – a 17/2015.(VIII.27.) tartalmaz.
A mezőgazdasági termelés szempontjából a termőföld művelhetőségének biztosítása érdekében a belvízelvezető
és öntöző csatornák rendszeres karbantartása, tisztítása elengedhetetlen. Ezzel megelőzhető a település
területén a belvízveszély is.

1.17.2

Felszíni és felszín alatti vizek

A vízminőség-védelem szempontjából egyaránt fontos a felszíni és a felszín alatti vizek védelme.
A felszín alatti víz szempontjából a települések szennyeződésérzékenységi besorolását a 27/2004. (XII. 25.)
KvVM. rendelet határozza meg a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet értelmében. Ez alapján Lőrinci a felszín
alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny területnek minősül. Lőrinci felszíni vize a Tisza jobb
parti mellékfolyója, a Zagyva. A még működő ipari üzemek a Zagyva vízminőségét nem veszélyeztetik. A
település talaj-, a felszíni- és felszín alatti vizek védelme szempontjából fontos lépés volt a jelentős vízszennyező
ipari létesítmények megszűnése (Cukorgyár, Hőerőmű), a csatornahálózat megfelelő kiépítése, a szennyvíz
tisztítása. A településen jelentős forgalom nincs, így nem jelentős a közlekedési eredetű talajszennyező forrás
sem a város területén.
Az egészséges tiszta ivóvíz biztosítására a vízmű kutak körül a hidrogeológiai védőterület kijelölése megtörtént.
A vízügyi szempontból szükséges korlátozásokat a településrendezés keretein belül is biztosítani kell. Ugyancsak
fontos az Erőmű hűtőtava és a cukorgyári horgásztavak vízminőségének védelme, hiszen ezek a víztározók jóléti
funkciót is betöltenek. Vízminőség-védelmi szempontból is meghatározóan fontos a roncsolt területek
(meddőhányók, salaktároló, zagytározók, felhagyott ipartelepek) rendezése.
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Felszíni vizek
Lőrinci és környékének területe a Tisza részvízgyűjtőjéhez és a 2-10 Zagyva vízgyűjtő tervezési alegységhez
tartozik.
39. ábra Zagyva tervezési alegység

Forrás: A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2010. április

A tervezési alegység a Duna-Tisza közének északi részén, az Északi-középhegység nagytáj középső és az
Alföld nagytáj északi részén található. Az alegység a Tisza részvízgyűjtő észak-nyugati szélén található. A
Zagyva teljes egészében hazai vízfolyás, vízgyűjtőjének alig egy ezredrésze fekszik külföldön. A vízgyűjtő a
Zagyva folyó és mellékvizeinek völgye, melyet a vízfolyások természetes vízgyűjtőinek vízválasztó vonala jelölt
ki. A Tarna folyó vízgyűjtőjét az alegység nem tartalmazza. A Zagyva és Tarna alegységek együtt alkotják a
Zagyva-Tarna vízrendszert. A vízrendszer a Tisza középső szakaszának jobb oldali mellékvízgyűjtője. A
vízgyűjtő északi része a Mátra hegységet és peremterületeit foglalja magában, déli része a Duna-Tisza közének
domb- és síkvidékén fekszik. A vízhálózat nagy részét természetes vízfolyások alkotják. Az alegység névadó
vízfolyása a Zagyva folyó. Teljes hossza 122,86 km. A folyó a vízgyűjtő főbefogadója. A Zagyva folyó két
víztestre osztott: Zagyva alsó víztest: Tisza és Tarna folyók közötti szakasz 59,180 km hosszban. Zagyva felső
víztest: Tarna folyó és a végszelvény közötti szakasz 63,68 km hosszban. Zagyva-Tarna vízrendszer teljes
vízgyűjtője 5561,2 km2 kiterjedésű, ebből a Zagyva vízgyűjtő- gazdálkodási tervezési alegység területe 3615,7
km2.
A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM
együttes rendelet melléklete alapján Lőrinci város jellemző minősítése „B”, azaz „közepesen veszélyeztetett”
település.
Az OTRT szerint Lőrinci közigazgatási területének déli része rendszeresen belvízjárta terület.
Lőrinci egyik belvízvédelmi szakaszhoz sem tartozik.
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Felszín alatti vizek
A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a
szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM‐EüM‐FVM együttes rendelet rendelkezik a felszín alatti
víz védelmének általános és specifikus szabályairól. A közigazgatási területet az alábbi felszín alatti víztestek
érintik: sekély hegyvidéki, porózus.
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004 (XII.
25.) KvVM rendelet értelmében Lőrinci az érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések
közé tartozik.
A talajvíz szintje eltérő mélységben található, Lőrinci közigazgatási határán belül átlag 4 m.
31. térkép: Lőrinci és környékének felszín alatti vízszint térképe

Forrás: Magyarország talajvízszint mélység térképe (0-8m)

A Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek (VGT) tartalmazzák a felmért vízgazdálkodási problémák, a környezeti
célkitűzések és ezen célkitűzések megvalósítására szolgáló intézkedések összefoglalását. Lőrinci a KözépDuna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területén található, a Zagyva tervezési alegység része,
ennek megfelelően az országos VGT mellett a „2-10 Zagyva alegység Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv” az érvényes
rá.
Lőrinci területén található vízbázisokat az 1.16.1. fejezet mutatja be a kitermelt víz minőségi jellemzésével. A
vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóellátást szolgáló vízlétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.
18.) Korm. rendelet 5. számú melléklete tartalmazza a vonatkozó területhasználati korlátozásokat.

1.17.3

Levegőtisztaság és védelme

A levegő minőségére legjelentősebb hatást a közlekedésből, a lakossági fűtésből és az ipari tevékenységből
származó szennyezések gyakorolják, de nem hanyagolhatók el a különböző meteorológiai helyzetekben
esetlegesen nagyobb távolságról érkező szennyezések sem. A településeken a fűtési időszakban a nitrogén-oxid
(NOx) és a kisméretű szállópor (PM10), nyáron a felszín közeli ózon szennyezettség jelenthet problémát.
A levegőtisztaság védelmi szempontjából elmondható, hogy az ipari szennyezők megszűnésének köszönhetően
a településen jelentős légszennyező forrás nem található. Fűtési eredetű légszennyezés a gázhálózat
kiépítettsége következtében nem számottevő. A közlekedés eredetű légszennyezés legfőbb forrása a település
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nyugati határán haladó 21. sz. főútvonal. A légszennyezés csak bizonyos szakaszokon jellemző, és mindössze
néhány méteres szakaszon okoznak káros immissziót. A közlekedési eredetű levegőterhelést a szén-monoxid,
kén-dioxid, nitrogén-oxid, valamint a szálló és ülepedő por okozza.
„A levegő védelméről” szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján az ország területét és településeit a
légszennyezettség mértéke alapján a környezetvédelmi és a közegészségügyi hatóság javaslatának
figyelembevételével zónákba kell sorolni. A zónák kijelölésére „a légszennyezettségi agglomerációk és zónák
kijelöléséről” szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendeletben (a továbbiakban: 4/2002. KvVM rendelet) került sor. A
rendelet az egyes zónákban 11 szennyező anyagot értékel, ezekre A, B, C, D, E, F csoportokba, valamint a
talajközeli ózon esetében O-I és O-II csoportokba tipizálja a zónát.
A 4/2002 (X. 7.) KvVM rendeletben Lőrinci nem szerepel a kiemelt települések között, a 10. légszennyezettségi
zónába tartozik (csakúgy, mint a jogszabályban nevesített területek kivételével az ország nagyobb része). A 10.
légszennyezettségi zónába tartozó településeken a rendeletben vizsgált 11 légszennyezőanyag jellemző értékei
alapján a szennyező anyagonkénti kategóriákat az alábbi táblázat mutatja.
37. táblázat: A 11. légszennyezettségi zóna szennyezőanyagok szerinti koncentrációja
Zónacsoportok a szennyező anyagok szerint
Légszennyező anyag

SO2

NO2

CO

PM10

benzol

Levegőminőségi
zóna
Koncentráció (µg/m3
)
Légszennyező
anyag

F

F

F

E

F

Talajközeli
ózon
O-I

< 50

< 26

< 2500

10-14

<2

> 18 000

PM10 Arzén
(As)

PM10 Nikkel
(Ni)

PM10
(Pb)

Levegőminőségi
zóna
Koncentráció (ng/m3
)

F

PM10
Kadmium
(Cd)
F

F

F

D

< 2,4

<2

< 10

<0,15 µg/m3

0,6-

Ólom

PM10 benz(a)pirén (BaP)

Forrás: 4/2002. KvVM rendelet

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózatnak Lőrincin, illetve annak környezetében sem manuális, sem
automata mintavevő helye nincsen.
A település környezetében elhanyagolható légszennyező forrásként a környék alacsony forgalmú közútjai
tekinthetők. Ezen kívül a vizsgált környezetben az uralkodó szélirányból érkező, a mezőgazdasági területekről
származó porterhelés jelentkezhet.

1.17.4

Zaj, és rezgésterhelés

A települések általános zajterhelését a közúti közlekedésből és az üzemi tevékenységből származó zaj mértéke
jellemzi. Zajvédelem vonatkozásában az elmúlt évek kedvező folyamatainak köszönhetően Lőrincin jelentős
üzemi zajforrás nem terheli a települést. Az ipari légszennyezés gyakorlatilag megszűnt. A közlekedés eredetű
zajterhelés a vasút menti lakóépületeket, illetve a 21. sz. főút menti területeket terheli egy néhány méteres
sávban.
Zajvédelmi szempontból is fontos, hogy a lakóterületek szomszédságában olyan környezetkímélő üzemi
technológiák kerüljenek csak, amelynek esetleges zajterhelése nem okoz a lakóterületekre megállapított
határértékeknél nagyobb zajterhelést. A közlekedési eredetű zajterhelés a vasút menti lakóépületeket illetve a 21es főút közúti eredetű zajhatása Vörösmajor néhány lakóépületét érinti. A városfejlesztés, városrendezés fontos
prioritása, hogy a vasút és a 21-es főút közvetlen környezetében a vasúti és a közúti közlekedési eredetű zajra,
továbbá a közúti közlekedés okozta levegőszennyezésre érzékeny területfelhasználás ne kerüljön. A
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városfejlesztés során meghatározó, hogy új iparterületeket a lakóterületektől kellő távolságban, a zajvédelmi
előírások betarthatóságával szabad kijelölni. Biztosítani kell továbbá a szabályozás eszközeivel is meglévő
iparterületek, lakóterületek térbeli elválasztásának lehetőségét. Az iparterületek telkein belül olyan többszintű
növénytelepítésre alkalmas sávokat kell kijelölni, amelyek garantálják a szennyező hatások megszűrését és
vizuális takarást is biztosítanak.
A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes
rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési
határértékeit a zajtól védendő területeken.
38. táblázat: Zajterhelési határértékek
Sorszám

Zajtól védendő terület

ÜDÜLŐTERÜLET, KÜLÖNLEGES TERÜLETEK KÖZÜL AZ EGÉSZSÉGÜGYI
1.

TERÜLETEK

2.
3.
4.

LAKÓTERÜLET (KISVÁROSIAS, KERTVÁROSIAS, FALUSIAS, TELEPSZERŰ
BEÉPÍTÉSŰ), KÜLÖNLEGES TERÜLETEK KÖZÜL AZ OKTATÁSI
LÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETE, A TEMETŐK, A ZÖLDTERÜLET
LAKÓTERÜLET (NAGYVÁROSIAS BEÉPÍTÉSŰ), A VEGYES TERÜLET
GAZDASÁGI TERÜLET

Határértékek (LTH) az LAM
megítélési szintre* (dB)
NAPPAL 06-22
ÓRA

ÉJJEL 22-06
ÓRA

45

35

50

40

55
60

45
50

Forrás: 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM

1.17.5

Sugárzás védelem

A természetes háttérsugárzás mértéke Magyarországon 50-180 nSv/óra körül ingadozik. Ez az érték függ a
magasságtól és a talaj típusától. Az ingadozást természeti hatások, időjárási körülmények (légnyomás,
csapadékmennyiség) változásai befolyásolják.
Mesterséges eredetű sugárzások tekintetében élettani hatás szempontjából a távvezetékeknek két jellemzőjét
kell figyelembe venni: a kibocsátott villamos és a mágneses terét. A villamos vezetékek által kibocsátott
térerősség nagyságát a feszültségszinten kívül befolyásolja a vezetékek föld feletti magassága, a fázisvezetők és
védővezető geometriai elrendezése, magas objektumok, épületek (a villamos teret 85-90%-ban leárnyékolják).
A Magyarországon érvényben lévő védőtávolság különböző feszültségszintű távvezetékektől:
750 kV esetén

40 m

400 kV esetén

20 m

220 kV esetén

10 m

120 kV esetén

5m

Ezen védőtávolságok betartását a településrendezési eszközök és az építéshatósági engedélyezési eljárások
során figyelembe kell venni.
Napjainkban a különböző sugárzások ipari alkalmazása (orvosi diagnosztika, ipari szerkezetvizsgálatok,
élelmiszeripari tartósítások) is egyre inkább elterjedt, ezek esetleges káros hatása azonban lokális.
A településen áthalad egy 120 kV feszültségű távvezeték.
Mobiltelefon tornyok létesítésére alkalmas helyeket az érvényes rendezési terv nem rögzíti.
Atomerőmű működésével kapcsolatos többletsugárzás havária esetén fordulhat elő. A hazai települések esetén
Paks, Mochovce vagy Bohunice atomerőművek tekinthetők vizsgálandónak, a település ezektől való távolsága.
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Amennyiben a település 300 km-es távolságon belül van, akkor az Élelmiszer-fogyasztási Korlátozások
Óvintézkedési Zónája (ÉÓZ) területére esik, amennyiben 30 km-es távolságon belül, akkor a Sürgős
Óvintézkedési Zónába tartozik.
Lőrinci Paks atomerőművek 300 km-es Élelmiszer-fogyasztási Korlátozások Óvintézkedési Zónája (ÉÓZ)
területére esik.
A légkörben található sugárzó anyagok terjedésének követésére hazánkban országos sugárzásfigyelő rendszer
épült ki. A rendszer legfontosabb része a több mint 130 mérőállomásból álló hálózat. Ezek a szabadtéren álló
állomások mérik az óránkénti sugárzási dózist, azaz a dózisteljesítmény értékét. A figyelmeztető szint 250
nSv/óra, ami a valós veszélyt jelentő szint töredéke és a szakembereket figyelmezteti a kivizsgálás
megkezdésére. Lőrincin nem található mérőállomás. Legközelebb Jobbágyin található háttérsugárzást mérő
berendezés.

1.17.6

Hulladékkezelés

A településen a kommunális hulladékok gyűjtése megoldott. A kommunális szilárd hulladékot szervezett keretek
között elszállítják, míg az üzemi eredetű hulladékok elhelyezéséről az üzemek gondoskodnak a környezetvédelmi
előírásoknak megfelelően. A hulladékgazdálkodás területén a kommunális hulladék elhelyezése a város
igazgatási területén kívül – Apcon – megoldott. Mindazonáltal rövidesen várható az apci lerakó telítődése. A
kistérség hulladékát Aszódra tervezik szállítani, míg a pernyehányó területén kerülne kialakításra egy átrakó, ahol
tömörítés és osztályozás is történne. Az üzemi eredetű hulladékok elhelyezéséről az üzemek gondoskodnak,
ebből környezetvédelmi konfliktus nem adódik. Problémát jelent a megszűnt üzemek örökségeként megmaradt
ipari hulladéktárolók rendezetlensége:
Volt cukorgyári zagytározók (ma a Magyar Madártani Egyesület tulajdona)
Erőművi salakhányó
Pernyetároló (a város igazgatási területén kívül)
Ezeknek a hulladéktárolóknak a rendezése nem a város feladata, de a város jövőjére meghatározó hatással lehet
ezen területek környezetvédelmi, ökológiai, táj- és természetvédelmi és nem utolsósorban városesztétikai,
városfejlesztési szempontokat egyaránt figyelembe vevő rendezése, újrahasznosítása. A nehézipari
örökségeként megmaradt kedvezőtlen hatások ellensúlyozására kiemelt feladat a város környéke táji-, ökológiai,
természeti értékeinek, természeti erőforrások védelme. Meghatározó természeti erőforrások a Zagyva és a
Zagyva-völgy mezőgazdasági termőföldjei. A Zagyva vízminőségének védelme, a folyó által táplált horgásztavak,
hűtőtározó védelme, a Zagyva menti ökológiai folyosó fejlesztésének biztosítása a településfejlesztés,
településrendezés egyik fontos prioritása. Fontos továbbá a város zöldfelületeinek megtartása, a felhagyott,
rendezetlen zöldfelületek, zöldfelületi jellegű intézményterületek (sportterületek) közösségi érdekeket is szolgáló
rendezése.
Lőrinci szennyvíztisztítása megoldott. A szenyvízelvezetést és -tisztítást a Heves Megyei Vízmű Zrt. biztosítja
hatvani üzemegységében. A szennyvizet a Közép-Hatvani 4900 m3/d kapacitású tisztítótelep fogadja. A telep
tisztítástechnológiája: közepes terhelésű eleveniszapos biológiai tisztítás nitrifikációval, eléje kapcsolt
denitrifikációval. Az agglomerációs szintű telep Hatvan, Lőrinci és Zagyvaszántó területéről rávezetett
szennyvizeket kezeli. A tervezési terület szennyvizeit fogadni tudja. A tisztított szennyvíz befogadója
gravitációsan a XVIII. számú csatornán keresztül a Zagyva, szivattyús beemelés esetén a közműhídon keresztül
közvetlenül a Zagyvába. A víztelenített rácsszemét, a keletkező homokzagy kommunális szeméttelepre kerül. A
tisztítási rendszerből kikerülő fölös iszapok sűrítést követően gépi víztelenítés után kerülnek elszállításra zárt
konténerben a Lőrinci pernyehányón engedélyezett biodegradációs telepre. Lőrinci területén a szennyvíz
agglomerációs fejlesztés idején épült ki a csatornahálózat, kivéve az Erőműi lakótelepet, ahol a meglévő
vezetékeket kötötték rá a kiépülő rendszerre. A településen üzemelő korábbi szennyvíztisztító telep (067/4 hrsz.ú ingatlan) üzemelése leállt, funkciója szerint vészhelyzet esetére tartalékolt puffertároló.
A város és a térség a szilárd hulladék környezetkímélő lerakása szempontjából elmaradott, a szelektív
hulladékgyűjtés kezelés és újrahasznosítás részben megoldott. A Szelektív Hulladékhasznosító és
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Környezetvédelmi Nonprofit Kft. szállítja a szemetet a hatvani gyűjtőátrakóba, és onnan pedig a hejőpapi
lerakóba kerül.
2007. utolsó negyedévében bevezetésre került a zsákos szelektívhulladék gyűjtés, mely kiterjed a település
egészére. Jelenlegi elszállítás havonta egy alkalommal a hatvani gyűjtőkbe történik, ahol válogatják, majd a
lehetőségekhez képest újra hasznosítják a hulladékot. A működő ipari üzemek a tevékenységük során keletkező
veszélyes és nem veszélyes ipari hulladékot kijelölt lerakóhelyre teszik, vagy újrahasznosítás céljából elszállítják
a város területéről.
Az apci hulladéklerakó felszámolásra és rekultiválásra került.
Az állati hulladék gyűjtése az ebrendész feladata a városban.
A település szennyvízelvezetésével kapcsolatos információkat az 1.16.1.2 fejezet tartalmazza.

1.17.7

Vizuális környezetterhelés

ipari területek
Lőrincin ipari park nem található, a már meglévő ipari területek a város déli határán helyezkednek el. Itt található
többek között az Erőmű. A településen az alábbi ipari területek találhatóak: gumigyár mögötti terület, ME füves
focipálya, volt cementgyár, erőmű, BioCo, cukorgyár, Vörösmajor.
Egyéb ipari, gazdasági területen érvényes szabályok alapján a legnagyobb beépíthetőség 50%, az építmények
legnagyobb magassága 12 m, a minimális zöldfelületi arány pedig 20%.
bánya területek
Bányaterület a település keleti részén található, a jelenleg nem üzemelő Lőrinci II. riolit kőbánya.
illegális hulladéklerakások
Lőrincin előfordul az illegálisan lerakott hulladék, amely vizuális és szennyező környezetterhelést jelent.
elhanyagolt állapotú épületek, városrészek
Elhanyagolt, romos állapotú épületekből a településen több található, melyek magántulajdonban vannak. Ezen
épületek megszűntetése, felújítása a városkép javításához elengedhetetlen.

1.17.8

Árvízvédelem

Heves megye területét a Zagyva-folyó mintegy 24 km-es szakasza érinti. A folyó mellett 1 db, a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő és Heves megye területét érintő árvízvédelmi szakasz található az
alábbiak szerint.
40. ábra Lőrincit érintő árvízvédelmi szakasz:

Forrás: http://hevesmegye.hu/files/kozgyules/2017/20171124_public/20171124_09_napirend.pdf
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Lőrinci a Közép-Tisza tervezési egységen belül a 2.46 Lőrinci ártéri öblözetben található, mely a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság működési területén található.
A 2.11 számú, Jászfelsőszentgyörgy-Jobbágyi árvízvédelmi szakasz összesen 55,471 km hosszú
41. ábra 2.46 Lőrinci ártéri öblözet 1 ‰-es valószínűségű potenciális elöntési térképe

Forrás: www.vizugy.hu

A folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet alapján a Lőrincit érintő mértékadó
árvízszintek a következőek.
39. táblázat Mértékadó árvízszintek Lőrinci településnél
fkm
szelvény

EOV Y

EOV X

Mértékadó
árvízszint

bal parti
töltés km

Jobb parti
töltés km

helye

110

697 955,89

262 790,02

122,83

22,8

25,185

Mátravidéki Hőerőmű vízellátó
csőhídja

112,3

697 972,31

264 557,69

124,98

24,569

26,944

Lőrinci erőmű, duzzasztó

114

697 644,97

266 209,64

126,66

26,318

28,698

Lőrinci bekötőút vasbeton
hídja

Forrás: 74/2014. (XII.23.) BM rendelet

Lőrinci árvízi szempontból közepesen veszélyeztetett.

1.17.9

Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák

A Mátravidéki Erőmű Lőrinci pernyehányója az 1940-es évektől hulladéklerakóként üzemelt, ahová a
széntüzelésű erőműben keletkező pernyét és salakot, valamint egyéb ipari hulladékot raktak le az 1980-as évek
végéig. Az Erőmű leállítását követően a terület illegális hulladéklerakóvá vált, ahová a környező üzemek
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(gumigyár, műanyagüzem, stb.) hulladékai kerültek rendezetlenül és ellenőrizetlenül lerakásra. A felhagyott
pernyehányó kiporzása miatt a térség legnagyobb légszennyező forrása volt.
Az Erőmű 1992-ben bízta meg a Hunviron Kft-t a pernyehányó szakszerű rekultivációjának lebonyolításával. A
Hunviron Kft. 1993 óta üzemeltet a telephelyen átfogó monitoring rendszert. A talajvízmegfigyelő rendszer
országosan, sőt nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő, melynek üzemeltetése példaértékű. A társaság a
kidolgozott hulladékkezelési technológiával - mindenkori jogszabályoknak megfelelően - végzi a területen a
hulladékkezelési és hulladékhasznosítási tevékenységet, biztosítva ezzel a pernyehányó folyamatos
helyreállítását. Jelenleg a legmagasabb szintű - az EU előírásainak is megfelelő - egységes környezethasználati
engedéllyel rendelkezik.
A hulladékok átvétele a hatósági engedélyekben előírt, szigorú szabályok szerint történik. Az átvett lebomló
szerves-anyagtartalmú minősített hulladékok egy része biodegradációs prizmákba kerül. Az érlelési idő végén, a
minőségellenőrzést követően szakhatósági jóváhagyással kerülnek a hulladékok kiegyenlítő rétegként a
rekultivációban hasznosításra.
Az olajjal szennyezett talajok, kövek környezetkímélő enzimes kezeléssel kerülnek szénhidrogén mentesítésre. A
kezelés során a szennyezett talaj az erre a célra kialakított kezelőágyra kerül, ahol az olajjal szennyeződött
felületet enzimekkel oldott vízzel permetezni szükséges, melynek hatására az enzimek az olajszármazékokat
lebontják. Lényeges megemlíteni a módszer gyorsaságát és hatékonyságát is. Nem fordul elő másodlagos
szennyeződés, mint pl. a bakteriális eljárásnál. A dekontamináció gyorsasága a szennyeződés koncentrációjának
mértékétől és a kezelendő hulladék porózusságától, azaz vízáteresztő képességétől függ.
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1.18

Katasztrófavédelem

A település közigazgatási területének keleti részén található a Zagyva folyó, ami okán a terület közepesen
veszélyeztetett ár- és belvíz szempontjából. A település mély fekvésű részei a Kossuth utca, a Bem utca egy
része (talajvizes) és a Zagyva ártér. A morfológiai mélyedésekben időnként belvíz jelenhet meg, a település
belvíz veszélyeztetettsége mérsékelt.
A település katasztrófavédelmi besorolása I. osztályú.

1.18.1

Építésföldtani korlátok

Alábányászott területek, barlangok és pincék területei
Lőrinci területén alábányászott területek, barlangok és pincék nincsenek.
Csúszás, süllyedésveszélyes területek
A város területén a domborzati viszonyokból és a tájhasználatból adódóan csúszás- és süllyedésveszélyes
terület nincs. A település határain belül földtani veszélyforrás nincsen.
Földrengés veszélyeztetett területek
Magyarországon évente átlagosan 100-120 kisebb földrengés van, mely a lakosság részéről nem érzékelhető.
Kb. évente négy-öt olyan földrengés keletkezik, mely az epicentrum környékén már jól érzékelhető, de jelentős
károkat nem okoz. Jelentős károkat okozó földrengés 15-20 évente keletkezhet.
32. térkép: A földrengések területi eloszlása Magyarországon.

Forrás: http://www.georisk.hu/Bulletin/HEB_2016_f.jpg

Legutóbbi érezhető rengések:
2017.01.24 Dunaharaszti
2016.01.22 Heves
2015.12.15 Bábolna
2015.08.05 Pétervására
2015.01.01 Cserhátsurány-Nógrádmarcal
2014.08.03 Cserhátsurány
2014.06.04 Bükk hegység
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1.18.2

Vízrajzi veszélyeztetettség

1.18.2.1 Árvízveszélyes területek
A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM
együttes rendelet melléklete szerint Lőrinci B- közepesen veszélyeztetett település.
Az 1.17.8 fejezetben foglaltaknak megfelelően nyílt ártér területbe tartozik.
1.18.2.2 Belvízveszélyes területek
A település belvízrendszerének bemutatását az 1.17.2 fejezet tartalmazza.
A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM
együttes rendelet melléklete szerint Lőrinci B- közepesen veszélyeztetett település.
33. térkép: Magyarországi belvíz veszélyeztetettségi térkép

Forrás: A magyarországi belvíz-veszélyeztetettségi térkép elkészítésének szakmai, kutatási megalapozása, BELVÍZ-INFO
Projekt (GOP-1.1.1-2008), www.belvizinfo.hu

1.18.3

Egyéb katasztrófavédelmi tényezők

1.18.3.1 Kedvezőtlen morfológiai adottságok
Kedvezőtlen morfológiai adottság (pl. lejtés, falszakadás) Lőrinci területén nincs.
1.18.3.2 Mélységi, magassági korlátozások és tevékenységből eredő
korlátozások
Lőrincin mélységi, magassági, valamint tevékenységből eredő korlátozások nincsenek.

1.18.3.3 Ipari veszélyforrások
A városban nem működik olyan üzem, mely az általa folytatott tevékenység alapján veszélyes üzemnek
minősülne.
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1.19

Ásványi nyersanyag lelőhely

Lőrincin érvényes hatósági engedéllyel rendelkező bányászati terület nem található.

1.20

Városi klíma

Az általános éghajlati viszonyok leírását az 1.12.1 fejezet tartalmazza.
A városban sajátos klimatikus viszonyok alakulnak ki (városklíma), amelyek hőhullámok idején különösen
megterhelőek lehetnek. Az egyes városok klímája között jelentős eltérés lehet, mely eredhet az épületek,
építmények, burkolatok fizikai jelenlétéből, vagyis az összetett beépítési struktúrából, a burkolatokon használt
vízzáró anyagok (aszfalt, beton) miatt megváltozott lefolyási viszonyokból, az alacsony növényborítottságból, a
sokféle emberi tevékenység általi (közlekedés, fűtés, ipar) kibocsátásból (hő, vízgőz, szennyező anyagok, stb.).
Ezek a tényezők együttesen jelentősen módosítják a városok klimatikus viszonyait a szabad térszínekéhez
képest. Ennek legszembetűnőbb megnyilvánulásai például
a város légterében kialakult hőtöbblet (ún. városi hősziget),
a megváltozott átszellőzési viszonyok,
a levegőminőségi problémák.
A fentieknek megfelelően szükségszerű, hogy a településszerkezeti, a szabályozási és beépítési tervekben, a
zöldterületi rendszer tervezésben és a közút- és közműtervezés során nagyobb hangsúlyt kapjanak a klimatikus
szempontok.
A település nem tagja a Klímabarát Települések Szövetségének.
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2

Helyzetelemző munkarész

2.1

A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk
összevetése

Lőrinci népességszáma az utóbbi évtizedben folyamatosan csökken, melynek elsődleges oka az öregedő
népesség, valamint az elvándorlás. Ezzel párhuzamosan a város népsűrűsége is csökken. A lakosság
képzettségét tekintve Lőrincin az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők száma csökkent. Nőtt a középés felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma, igaz kisebb mértékben, mint a megyében vagy országosan.
A gazdasági aktivitás terén a népszámlálási adatok alapján az inaktív keresők, az eltartottak és a munkanélküliek
arányának csökkenése figyelhető meg, mely a foglalkoztatottak arányának növekedését indukálta. A
munkavállalók jelentős hányadát az ipar és építőipar foglalkoztatja a településen.
Az 1992-ben városi rangot kapó település folyamatosan és stabilan fejlődik az utóbbi évtizedekben.
A belváros fejlettsége regionálisan jónak mondható, a településen minden alap egészségügyi és szociális ellátás
biztosított. A fiatal generáció részéről elvándorlás tapasztalható, mely leginkább felsőoktatási intézmény, valamint
munkalehetőségek hiányának tudható be. A város rendelkezik horgász tóval, mely jelentős turisztikai
lehetőségeket rejt magában. A település legfontosabb kulturális értékeit egyrészt a népművészet, iparművészet,
valamint a különböző mesterségek, képzőművészek, munkái adják.
A városban számos, túlnyomó részt önálló helyi civil szervezet működik az önkormányzattal egyetértésben. Ezen
szervezetek tevékenységükkel az életminőség, a helyi identitás és a település hírnevének öregbítéséhez is
aktívan hozzájárulnak.
Lőrinci Város Önkormányzata a település és a szolgáltatások infrastruktúrájának szinten tartása és javítása
érdekében folyamatos fejlesztéseket hajt végre a városban, a pénzügyi finanszírozás korlátozottsága miatt
jellemzően Európai Unió-s forrás segítségével. A városban egy óvoda-bölcsőde, egy általános iskola és egy
középiskola működik, melyekben a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma jelentős
mértékű.
A helyi házi, fogorvosi és védőnői szolgálat mellett az egyéb egészségügyi szolgáltatások biztosítottak. Fontos
szerepe van a településen a szociális közszolgáltatásoknak (pl. házi segítségnyújtás, családsegítő szolgálat).
A helyi kulturális élet „központja” a Városi Könyvtár, a Művelődési Ház, melyek igyekeznek minél több és
változatosabb programot kínálni az érdeklődőknek. Emellett kulturális és turisztikai vonzást jelent a Tájház is.
A városban fellelhető gazdasági vállalatok jelentős többsége a szolgáltatási szektorban található meg. Az ipar
kiemelkedő szereplője a BUMJIN ELECTRONICS HUNGARY KFT. Jelentősebb nagyobb, Lőrinci székhelyű
vállalat nem található a városban, a mikro- és kisvállalkozások dominanciája a hangsúlyos, ám számuk csökkenő
tendenciát mutat.
A gazdaság bármely ágazatának fejlesztése az önkormányzat adóbevételeit növeli, közvetetten pedig hat a helyi
gazdaság más szektoraira (pl. kiskereskedelem), illetve a magasabb adóbevételeken, az új munkahelyek
megléte miatt nyújtandó kevesebb szociális segély miatt növekedhet az önkormányzat által biztosított
közszolgáltatások színvonala. Ennek érdekében a város elhivatott új vállalkozások számára lehetőséget és teret
kínálni, melynek érdekében fejlesztéseket, ipari területek kijelölését tervezi a város.
Az önkormányzat egyik legfontosabb feladata a város stabil pénzügyi pozíciójának megőrzése, a lakosság
életszínvonalát javító szolgáltatások bővítése, fejlesztések megvalósítása és megfelelő tartalék képzése. 2013ban megváltozott az állam és az önkormányzat közötti feladatmegosztás, mely révén az önkormányzat elesett a
SZJA részesedéstől, az illetékbevételektől, továbbá a gépjárműadó csupán 40%-a maradt a város kasszájában.
Az önkormányzat programja számos fejlesztést tartalmaz, mind a városfejlesztés, városüzemeltetés, humán és
szociális szolgáltatások, mind pedig a kultúra és sport területén. A városfejlesztéssel kapcsolatos döntéseket 
más településekhez hasonlóan  a képviselőtestület hozza meg.
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A város egyik legnagyobb problémáján  a foglalkoztató képességen, foglalkoztatási helyzeten 
közfoglalkoztatás keretében próbál segíteni. Az önkormányzat 10 bérlakással rendelkezik, melyek az Erőmű
téren helyezkednek el. Lakhatási támogatás is igénybe vehető a városban.
Lőrinci település földrajzi helyzetét vizsgálva a Mátra és az Alföld határán fekszik.
Területét talajtani szempontból a Cserhátat a Mátrától elválasztó völgyterület andezit-, andezittufa- és
riolittufarögök közötti, kanyargós szerkezeti árok határozzák meg, a terület ártéri agyagos, iszapos folyóhordalék
tölti ki.
Lőrinci zöldfelületei rendezettek, ám mennyiségük nem megfelelő. Jelentősebb zöldfelület a város központjában,
a Szabadság téren található. A zöldfelületek növelése, minőségük javítása és a kihasználatlan zöldfelületek
funkciókkal való megtöltése indokolt.
Lőrinci közigazgatási szempontból bel- és külterületre oszlik.
A lakóterületre általánosan jellemző az oldalhatáron álló beépítési módú, földszintes-magastetős házak. A
településre jellemző településkép megóvása érdekében az övezeti paramétereknél az építménymagasságokat a
lakóterületeken 4,5 m-ben határozták meg. Ettől eltérő terület az Erőmű lakótelep, ahol több emeletes házak
találhatóak.
Régészeti szempontból fontos és védett területek találhatóak a településen és határán. A városon belüli védendő
épületek, műemlékek jellemzően – más településekhez hasonlóan - a városközpontban találhatóak, melyek őrzik
a történelmi városképet. A településen nemzeti emlékhely nem található. A Lőrinci Tájház a világörökség
várományos helyszíneként a Magyarországi tájház hálózat kapcsán van nyilvántartva.
A megyeszékhelytől 60-65 km-re elhelyezkedő város a 21-es számú főúton és az M3 autópályához közel
helyezkedik el, perifériás helyen. Megközelíthetősége nehézkes.
A helyi közlekedésben jelentős szerepe van a kerékpárral és tömegközlekedéssel közlekedőknek, a lakosság
másik része személygépkocsival és gyalogosan jár. A kerékpárral közlekedőknek 7 km kiépített gyalog- és
kerékpárút áll a rendelkezésre. Helyi közlekedés a városban nincs. Autóbuszos közösségi közlekedés
szempontjából a hálózati lefedettség megegyezik a közúthálózattal.
A vasúti közlekedést a 81-es számú vasútvonal biztosítja. A településen 3 vasútállomás található, melyek a város
déli-nyugati, déli és észak-nyugati szélén található. Fejlesztésük, revitalizációjuk szükséges.
A városban kevés a kijelölt parkolóhely, ezért jelentős problémákat okoz a lakosságnak. Leginkább a humán
infrastruktúra közelében (pl. általános iskola, polgármesteri hivatal) alakul ki konfliktus a nem megfelelő parkolási
morálból.
Lőrinci ivóvíz ellátását a Heves Megyei Vízmű Zrt. biztosítja. A csatornázottság szinte 100%-os a városban, így a
vezetékes ivóvíz mindenki számára elérhető a belterületen. A szennyvíz-csatornázottság jelenleg közel 100%-os
a belterületen. Ipari szennyvíz kibocsátás a városban nem történik. A városban a kommunális hulladékszállítás
megoldott, emellett szelektív hulladékgyűjtés is biztosított.
Lőrinci villamos energia és gáz ellátottsága biztosított. Megújuló energiák alkalmazása a városban még nem
elterjedt, de az igény egyre inkább megjelenik rá. Az önkormányzat lehetőségeihez mérten igyekszik minden
lehetőséget kihasználni, hogy közintézményeit (pl. általános iskola, polgármesteri hivatal, könyvtár) felújítsa,
energetikai fejlesztéseket végezzen. Több ilyen jellegű fejlesztés valósult már meg az elmúlt években, és ezen
tendencia mentén kíván a város a jövőben is haladni.
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3

Helyzetértékelő munkarész

3.1

Helyzetelemzés eredményeinek értékelése

3.1.1

A folyamatok értékelése

A rendszerváltás óta eltelt időszakban a gazdasági és társadalmi környezet jelentősen átalakult Magyarországon.
Számos kihívással szembesült az ország, mely minden városlakót érintett. Ilyen kihívások voltak a
piacgazdaságba való átmenet, a globalizáció, az európai integráció, a gazdasági világválság, a munkaerőpiac
strukturális átrendeződése.
Lőrincin a város működéséhez szükséges infrastruktúra nagy része, elsősorban a közművek és kommunikációs
hálózatok kiépültek. A közlekedési kapcsolatok, a humán és szociális szolgáltatási intézmények ellátási területei
kialakultak. E területeken a város jó színvonalú alapszolgáltatást nyújt a lakosainak. A város jelenlegi feladata a
szolgáltatási színvonal lehetőség szerinti növelése és feladataihoz kapcsolódóan a fenntarthatóság biztosítása. A
település elkötelezett az energetikai fejlesztések iránt, számos középület újult vagy újul meg és használ megújuló
energiát, mely hozzájárul az intézmények fenntartható működtetéséhez és a kiegyensúlyozott önkormányzati
gazdálkodáshoz is.
Lőrincin az utóbbi években a gazdasági és társadalmi megerősödés elkezdődése figyelhető meg. A statisztikai
adatok szintjén is egyértelműen kimutatható, hogy csökkenő tendenciát mutat az inaktív keresők, az eltartottak és
a munkanélküliek aránya és növekszik a foglalkoztatottak aránya. A lakásépítések száma ugyanakkor minimális.
A demográfiában lassan csökkenő tendenciát mutat a népességszám, melyet még tovább terhel a fiatalok
elvándorlása és az öregedő társadalom. Javuló tendenciát mutatnak a képzettségi adatok, de jellemző a
városban a fiatalok elvándorlása is, akik munkalehetőség híján az egzisztenciájuk megteremtéséhez a környező
nagyvárosokat vagy külföldre utazást választják. Ez a tendencia hozzájárulhat a tovább csökkenő
népességszámhoz és a romló korstruktúrához.
A városban elaprózott a vállalkozási szerkezet, jellemző a mikro- és kisvállalkozások dominanciája. Az
iparszerkezetből hiányoznak a magas technológiai színvonalat képviselő ágazatok és jellemzően alacsony a
domináns ágazatban, a mezőgazdaságban a termékek feldolgozottsági foka is.
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3.1.2

A város és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és
belső tényezők összefoglaló értékelése - SWOT elemzés

40. táblázat: Belső tényezők elemzése
Erősségek

Gyengeségek

Nőtt az iskolázottság mértéke.

Megyei szerepköre nem jelentős.

Nő a foglalkoztatottak száma, csökken az inaktív
keresők, az eltartottak és a munkanélküliek aránya

Falusias megjelenés.

Széleskörű civil szervezetek jelenléte a városban
Alap egészségügyi intézményekkel megfelelően
ellátott
Művelődési Ház, Könyvtár megléte a városban,
rendszeres programok.
A szolgáltatás, mint gazdasági ágazat dominál,
ezáltal a lakossági alapszolgáltatások valamennyi
válfaja biztosított.
Kedvező környezeti állapot, nagyobb szennyező
források hiánya.
A kommunális és a szelektív hulladék gyűjtése és
kezelése megoldott
A települést a viszonylag gyenge átmenő forgalom
kivételével környezeti ártalmak nem terhelik.

Funkcionális vonzáskörzete, valamint a városi
funkciók korlátozottak.
A népesség számának folyamatos csökkenése.
A népesség öregedő tendenciát mutat.
Jelentős a szociális támogatásra szoruló réteg.
Piacképes képzettségű munkaerő hiánya.
Nagyvállalatok hiánya a városban.
Magasan képzett fiatal szakemberek elvándorlása
Felsőfokú oktatás hiánya.
Gyenge jövedelmi viszonyok, munkalehetőség
hiánya.
Az önkormányzat és
feltételeinek romlása.

intézményei

anyagi

Hatvan, Budapest közelsége

A lakosság és a civil szervezetek nehezen
mozgósíthatók.

Szennyvízcsatorna hálózat kiépített

A lakosság egészségi állapota nem megfelelő.

M3-as autópálya közelsége

Egyes belterületi közúti csomópontok, utak
közlekedésbiztonsági szempontból fejlesztésre
szorulnak.

Tájház
Helyi igény a fejlődésre
A mezőgazdaság mellett az ipar fejlődésének
műszaki- fizikai feltételei terén jó adottságokkal és
tartalékokkal is rendelkezik
Jó adottságok a többszektorú gazdaság, a
gazdasági több lábon állás (élelmiszeripar,
feldolgozóipar, idegenforgalom) kialakítására.
Az intézményi ellátás többnyire kiépült, a
szolgáltatások struktúrája és színvonala többnyire
megfelelő
Társadalmi igény a turizmusra

A belterületi burkolt utak minősége sok helyen
rossz.
Az autóbusz megállók kiépítettsége, felszereltsége
hiányos, a megállóhelyek fejlesztésre szorulnak.
A vasút menetideje a jelentősebb települések
irányába viszonylag magas, átszállás nélkül nem
megoldott.
Zöldterületek egy részén elöregedett a növényzet
Kihasználatlan turisztikai lehetőségek, az ehhez
szükséges infrastruktúra és marketingtevékenység
hiánya
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41. táblázat: Külső tényezők elemzése
Lehetőségek

Veszélyek

Kerékpárút fejlesztése.

Szegregációs problémák fokozódása

A városi gyalogos közlekedés fejlesztése.

Növekvő gépjárműszám miatt növekvő parkolási
nehézségek, esetleg csökkenő kerékpározási
kedv, romló forgalmi és környezeti állapot

Közutak állapotának javítása.
Szálláshelyfejlesztés.

A zöldfelület állapotának minősége romolhat

Ellátásfejlesztés (pl. éttermek).
Sportolási,
megteremtése.

szabadidős

lehetőségek

A lakosság egészségi állapotának romlása
Tőkeerős cégek hiánya
Elvándorlás növekedése

Ipari területek fejlesztése.

A támogatási források szűkülése

EU pályázati források a fejlesztésekre.
Korábbi gazdasági, jelenleg használaton kívüli
barnamezős területek funkcióval való ellátása.
Zöldfelületek kialakítása, meglévő zöldfelületek
rekonstrukciója.
Foglalkozatás javítása, pl. integráló képzések,
tananyagok kidolgozása stb.

Elöregedés fokozódása
Munkahelyteremtés elmaradása
Elvándorlás fokozódása
Intézménykorszerűsítések elmaradása

alap-és középfokú oktatási-, sport és szabadidős
infrastruktúra fejlesztése
Településkép javítása
Települési infrastruktúra fejlesztése
Horgászturizmus
Bérlakások építése, felújítása
megújuló
energiaforrással
csökkentése

3.1.3

a

költségek

A településfejlesztés és rendezés kapcsolata, a fejlesztés
területi korlátai és lehetőségei

Lőrinci város képviselőtestülete a város építési szabályzatát és szabályozási tervét 2003-ban fogadta el. Az
utóbbi időszakban több módosítás is történt annak érdekében, hogy jelentősebb fejlesztési területek álljanak
rendelkezésre, illetve azok megfeleljenek a városban működő beruházások megvalósítására (gazdasági
hasznosításra, egyéb fejlesztésekre, ill. infrastruktúrák kiépítésére).
A Helyi építési szabályzat az utóbbi években az alábbiak rendeletekkel módosították:
20/2003. (XII.18.), 23/2005. (XII.15.), 22/2006. (XI.23.), 8/2008. (IV.24.), 7/2017. (V.24.)
Hatályban lévő településrendezési eszközök és a HÉSZ utóbbi évek módosításait az 1.6.1 fejezet tartalmazza.
Fejlesztési elképzelések megvalósításának a településrendezési tervek állapota nem volt akadálya, az igénynek
és jogszabályoknak megfelelő tervmódosításokat az önkormányzat elkészíttette és elfogadta.
Az önkormányzati fejlesztések elmaradásának elsősorban forráshiány az akadálya.
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3.2

Problématérkép / Értéktérkép

A probléma- és értéktérkép elkészítése során felhasználásra kerültek a megalapozó vizsgálat helyzetfeltáró
részének megállapításai, valamint a lakosságtól érkező vélemények. A fentiekre támaszkodva az ábrázolás
során az áttekinthetőség biztosítása végett nem egyenként az összes probléma és érték, hanem a földrajzilag
ábrázolható problémák és értékek kerültek térképi formában kategorizálva bemutatásra.
A térkép alapján megállapítható, hogy a problémák elsősorban társadalmi és infrastrukturális jellegűek, míg az
értékek érthető módon a közigazgatási, valamint a természeti és épített környezetre fókuszálnak.
42. táblázat: Lőrinci érték tényezői, területi elhelyezkedése
ÉRTÉK
1. Selyp - Vörösmajor

MI ?

HOL ?

Humán infrastruktúra

Március 15. Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Kastélykert

Humán infrastruktúra

Játszótér

Nefelejcs utca

Humán infrastruktúra

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Nefelejcs utca

Humán infrastruktúra

Árpád úti sporttelep

Árpád utca

Humán infrastruktúra

Orvosi rendelő

Lőcsei utca 14.

Humán infrastruktúra

Hunyadi Mátyás Általános Iskola

Temesvári utca 9.

MI ?

HOL ?

2. Középső városrész
Vallási érték

Szent Anna kápolna

hrsz.: 1059

Turisztikai érték

Tájház

Árpád utca 63

Humán infrastruktúra

Játszótér

Május 1. utca

3. Városközpont

MI ?

HOL ?

Természeti érték

Gesztenyés kert

Szabadság tér déli része

Humán infrastruktúra

Városi Könyvtár

Szabadság tér 4/a

Humán infrastruktúra

Polgármesteri Hivatal

Szabadság tér 26

Humán infrastruktúra

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Rákóczi Ferenc utca 73

Humán infrastruktúra

Hunyadi Mátyás Általános Iskola

Rákóczi Ferenc utca 67

Humán infrastruktúra

Orvosi rendelő, Ügyelet

Szabadság tér 2

Vallási érték

Szent Mihály Templom

Szabadság tér

4. Erőmű telep

MI ?

HOL ?

Humán infrastruktúra

Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény

Erőmű tér 37.

Természeti, turisztikai érték

Horgásztó

Mátravidéki Erőmű

Humán infrastruktúra

Erőműi sportpálya

Mátravidéki Erőmű

Humán infrastruktúra

Bérlakások

Erőmű tér 31
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43. táblázat: Lőrinci probléma tényezői, területi elhelyezkedése
PROBLÉMA
MI ?

HOL ?

Ipari terület

Mátravidéki Erőmű

Erőmű - telep

Ipari terület

régi Cementgyár

Selyp - Vörösmajor

Ipari terület

régi Cukorgyár

Selyp - Vörösmajor

Ipari terület

régi Laktanya

Külterület

Nem megfelelő életkörülmények, alacsony
iskolázottság, alacsony foglalkoztatás, Szegregációval veszélyeztetett terület
alacsony komfortfokozat

Határ u. - Csokonai Mihály u. Hámán Kató u. - belterület
határa

34. térkép: Lőrinci város problématérképe

Forrás: Saját szerkesztés
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35. térkép: Lőrinci város értéktérképe

Forrás: Saját szerkesztés
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3.3

Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek

3.3.1

A városrészek kijelölése, pontos lehatárolása, lehatárolás
indoklása, a városrészek bemutatása

A településrészek (városrészek) kijelölésekor az irányelv az volt, hogy az hézag- és átfedés-mentesen fedje le a
város belterületét, valamint, hogy igazodjanak a város speciális településszerkezeti elrendezéséhez, a
térszerkezeti adottságokhoz, tradíciókhoz és jelenlegi funkciókhoz. Lőrincin 4 belterületi településrész (és a
külterület) határolható le, úgymint
1.
2.
3.
4.
5.

Selyp - Vörösmajor
Középső városrész
Városközpont
Erőműtelep
Külterület

Az alábbi térkép bemutatja a városrészek elhelyezkedését a városban. A térképen az alábbi színkódolás került
alkalmazásra.
1. Selyp – Vörösmajor: Északi belterületi határ – Keleti belterületi határ – Aradi utca – Nefelejcs u. –
Temesvári utca – Mikszáth Kálmán utca – Nyugati belterületi határ (lásd térképen kékkel)
2. Középső városrész: Akácfa utca – Vásári Pál utca – Béka utca – Tabán utca – Határ utca – Déli
belterületi határ – Zagyva folyó (lásd térképen sárgával)
3. Városközpont: Árpád utca – Bem József utca – Rákóczi Ferenc utca – Balassi Bálint utca – Bajcsy –
Zsillinszky utca – Déli belterületi határ – Hársfa utca – Tölgyfa utca – Keleti belterületi határ – Szabadság
tér határ (lásd térképen pirossal)
4. Erőműtelep: (Belterületi határ, lásd térképen naranccsal)
5. Külterület
A fejezetben használt adatsorokat a KSH 2011. évi népszámlálási adatai képezik.
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36. térkép: Lőrinci városrészei

Forrás: Saját szerkesztés

Lőrinci lakónépessége a 2011. évi népszámlálás idején 5831 fő volt. A Középső városrész területileg a
legnagyobb és a legnépesebb, 2907 fő lakott itt, amely a teljes lakosságszám körülbelül 49,9%. A Selyp Vörösmajor nevű területen 1152 fő, az Erőmű - telepen 894 fő, a Városközpontban 858 fő, a külterületen pedig
18 fő élt ugyanebben az időben.
A lakosság korosztályonkénti megoszlásának vizsgálata alapján megállapítható, hogy a Középső városrészben
tapasztalt értékek nagyon hasonlóak a Lőrinci összes lakosságát figyelembe vevő mutatókéval. Az aktív korúak
aránya a Külterületeken a legmagasabb (66,7%), amely 12 főt jelent. A Középső városrészen az aktív korúak
aránya 59,4%, Selyp - Vörösmajor városrészben 61,8%, a Városközpontban 59,4% míg az Erőmű - telepen ez az
érték kevesebb, 55,6%. A fiatalkorúak aránya a lakónépességen belül szintén a Külterületeken a legmagasabb,
amit a Városközpont, a Középső városrész, Selyp - Vörösmajor majd pedig az Erőmű - telep követ. Az
időskorúak aránya az Erőmű - telepen a legmagasabb, arányuk a lakónépességhez viszonyítva 32,4%, a
Középső városrészben 23,1%, Selyp - Vörösmajorban 24%, míg a Városközpontban csupán 21,9% ezen mutató
értéke.
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42. ábra: A lakónépesség korcsoportos megoszlása Lőrinci városrészeiben(%, 2011)
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80,0
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Lakónépességen belül 60-X
évesek aránya

40,0
20,0

Lakónépességen belül 15-59
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Lakónépességen belül 0-14
évesek aránya

Forrás: KSH Népszámlálás, 2011
44. táblázat: Gazdasági aktivitás Lőrinci egyes városrészeiben (%, 2011)
Erőmű telep

Középső
városrész

SelypVörösmajor

Városközpont

Külterület

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők aránya az aktív korúakon (1559 évesek) belül (%)

18,9

20,5

12,4

23,1

0

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves
népességen belül (%)

55,8

57,7

58,8

57,4

66,7

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi
ráta) (%)

12,2

12,7

9,1

14,8

n.a.

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360
napos munkanélküliek aránya) (%)

7,1

6,5

4,5

8,5

n.a.

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya
lakónépességen belül (%)

58,8

56,3

55,4

55,9

50

Forrás: KSH Népszámlálás, 2011

3.3.2

A városrészek bemutatása

A városrészi szintű gazdasági, társadalmi és településszerkezeti helyzetelemzés egyrészt a KSH 2011. évi
népszámlálási adataira, másrészt a Polgármesteri Hivatal adatbázisára épül. Ezeket egészítettük ki a jelenlegi
folyamatokra épülő adatok, tendenciák átfogó bemutatásával annak érdekében, hogy a városrészek adottságait,
problémáit, legfontosabb funkcióit, lehetséges kitörési pontjait, illetve felzárkóztatási esélyeit feltárjuk. Ez az
alapja annak, hogy megalapozott, egységes településszerkezet kialakítására irányuló stratégiai célrendszert
alakítsunk ki.
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3.3.2.1

Selyp - Vörösmajor

Városrész lehatárolása: Északi belterületi határ – Keleti belterületi határ – Aradi utca – Nefelejcs u. – Temesvári
utca – Mikszáth Kálmán utca – Nyugati belterületi határ, lásd térképen kék színnel.
A selyp-vörösmajor városrész az Árpád út és a Nefelejcs utca kereszteződésének környezetét, a csatlakozó
kertvárosi részeket és az északi iparterületet foglalja magában. A selypi alközpont tömegközlekedési csomóponti
szerepe révén Lőrinci kistérségi kapcsolatai és a város északi területeinek ellátása szempontjából egyaránt
kiemelt jelentőségű. Itt alakították ki az alközpontot, az '56-os emlékművet és a parkot, valamint a térburkolatos
parkolókat. Városképileg erőteljesen meghatározó tényező a három szomszédos iparterület, a központot délről
határoló városképileg és zöldfelületi szempontból értékes kertes ingatlanok (művelődési ház és társasház),
korábban a cukorgyárhoz tartozó, az ipartörténeti múlt emlékeit őrző lakóházak és óvoda, a cukorgyár megszűnt
ingatlanhatárát még mindig őrző betonfal, a tér közepén álló buszváró építmény, az élelmiszer áruház
lepényépülete és különféle kereskedelmi és vendéglátó egységeket is befogadó bódéjellegű építmények. Az
alközponthoz közvetetten csatlakozik a selypi sportpálya az Árpád úton és teniszpályák a Nefelejcs úton, további,
szintén a Nefelejcs útról feltárt kisebb kereskedelmi-szolgáltató, logisztikai tevékenység telkei, épületei, ezzel
átellenben a Művelődési Ház és a mellette elhelyezkedő '56-os emlékmű parkkal. Az északi iparterület a 19.
század végén-20. század elején kialakult ipari telephelyeket, az Etercem területét, a volt cukorgyár, a selypi
malom területeit, a volt magüzemet (ma a piszkei papírgyár raktára) továbbá a selypi vasútállomás és az
iparvágányok térségét foglalja magában. Köztük számos, 100 évnél régebbi vagy közel 100 éves ipartörténeti
emlék található. Az iparterületekbe zárványszerű lakóterületek ékelődtek. A csatlakozó kertvárosi területek a
város beállt viszonylag konfliktusmentes szabadon álló családi házas beépítésű többségében kistelkes, a Zagyva
mentén és a Vasvári utca mentén gazdálkodásra is alkalmas telkekkel tagolt területei. Eltérő, a malom melletti
sorházas-kislakásos lakótelephez hasonló társasházas beépítés csak a Mikszáth Kálmán utca mentén található.
A területen van egy önkormányzati intézmény: a selypi általános iskola és egy logisztikai központ üzemel a régi
mozi helyén. A Vörösmajor legmarkánsabb eleme a kastélypark a kastéllyal. A parkban, a kastély épületében és
az újabb, építészeti-kertépítészeti értékek sajnos figyelmen kívül hagyó, sőt romboló egyéb épületekben
gimnázium és szakiskola működik. Mindazonáltal a Vörösmajori iparterület egyike Lőrinci kevés jól működő,
karbantartott, perspektívával is bíró ipari telephelyének.
37. térkép: Lőrinci – Selyp – Vörösmajor városrész térképe

Forrás: Saját szerkesztés
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Selyp - Vörösmajor városrészének lakónépessége 19,8%-a teljes városénak. Az 1152 ott élő lakos közül a
legnépesebb tábor az aktív korú lakosoké, akik közül 712 fő, 162 fő 14 év alatti, az időskorúak közül pedig 278 fő
lakik itt. A városi átlaghoz képest ebben a városrészben él arányaiban a legtöbb aktív korú lakos.
Az iskolai végzettség vonatkozásában látható, hogy a városrészen élő aktív korúak közel 24%-a legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezik, a 25 év felettiek 9,7%-ának felsőfokú végzettsége van, ami a többi
városrészhez és a városi átlagtól is magasabb arányú.
A városrészen a lakásállomány száma 459 darab ingatlan, amelyek 5,9% alacsony komfort fokozatú lakás, 5,7%a komfort nélküli, félkomfortos vagy szükséglakás, 7,3%-a pedig egyszobás lakás.
A foglalkoztatottság mutatói a következőképpen alakulnak. Az aktív korúak 36,5%-a nem rendelkezik rendszeres
munkajövedelemmel, amely szinte azonos a városi átlaggal, ahol 37,5% ez az arány, az aktív korú
foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves lakosságon belül 58,8%. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
34,9%, amely kis mértékben eltér a települési átlagtól, ami 38,3%. A városrészben a munkanélküliek aránya
9,1%, a tartós munkanélküliek aránya pedig 4,5%.
45. táblázat: Lőrinci – Selyp – Vörösmajor városrész főbb mutatói (2011)
2011
Mutató megnevezése

Lőrinci
összesen*

SelypVörösmajor

Lakónépesség száma, fő

5831

1152

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya

16,1

14,1

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya

59,4

61,8

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya

24,5

24

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (1559 évesek) belül

18,9

12,4

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában

8,6

9,7

Lakásállomány (db)

2325

459

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya

9,3

5,9

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül

37,5

36,5

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül

11,4

7,7

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül

57,6

58,8

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya

38,3

34,9

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)

12,2

9,1

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya)

6,5

4,5

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül

8,4

5,7

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

4,1

7,3

rendszeres

Forrás: KSH Népszámlálás, 2011
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A városrészben megtalálható a vezetékes víz és szennyvízcsatorna hálózat, az áram és közvilágítás teljes
mértékben lefedi a belvárost, a járda szintén kiépített a vizsgált részben. Egyedüli hiányosság az utakban
található, amelyek mindenhol megtalálhatóak, azok állapota viszont szinte mindenhol felújításra szorul.
A városrész alközponti szerepet tölt be a városban, funkcióellátottságát tekintve megtalálható itt orvosi
szolgáltatás, sportolási lehetőség, kis és középvállalkozások, kiskereskedelmi üzletek és oktatási intézmények is.
Közlekedés szempontjából több buszmegálló és vasútállomás is megtalálható a városrészben.
46. táblázat: Selyp - Vörösmajor városrész SWOT elemzése
Erősségek
Külső megközelíthetősége megfelelő
Humán, szociális infrastruktúra jelenléte
Szennyvízcsatorna kiépített
Iskolázottság, foglalkoztatottság mértékének növekedése
Helyközi autóbuszvárók
Városi alközpont
Ipari területek
Lehetőségek
Európai Uniós és hazai források hatékony kihasználása
Vonzó gazdasági környezet kiépítése
Ipari területek kijelölése, vállalkozások betelepítése
Esélyegyenlőség megteremtése
Versenyképesség növelése
Életszínvonal növelése

Gyengeségek
Átmenő forgalommal terhelt
Épületállomány elöregedése, lakások komfortfokozata
alacsony
Leromlott zöldfelület
Utak, járdák, kerékpárutak nem megfelelő minősége
Népesség öregedő tendenciája
Fiatalok elvándorlása
Veszélyek
Szakképzett fiatalok elvándorlása
Gyenge közéleti, lakossági aktivitás
Lakosság egészségi állapotának romlása
Tőkeerős cégek hiánya
Elvándorlás, elöregedés növekedése
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3.3.2.2

Középső városrész

Városrész lehatárolása: Akácfa utca – Vásári Pál utca – Béka utca – Tabán utca – Határ utca – Déli belterületi
határ – Zagyva folyó, lásd térképen sárga színnel.
A középső városrészhez tartoznak a városközpont tágabb környezetében kialakult családi házas lakóterületek és
a Mikszáth Kálmán utcához délről csatlakozó tömbök, ahol a sűrű telekosztások igen rapszodikusak. A sűrű
kistelkes családi házas kertvárosi szövetbe nagytelkes falusias szövetrészek maradtak érintetlenül. Lőrinci
sajátos karakterének e meghatározó tényezői mellett a történelmi városmag (középső városrész) értékes elemei
az Árpád utcától nyugatra található utcák, amelyek festőiségüket az utcák vonalvezetésének, a fésűs jellegű
telekosztásnak és a még sok telken megtalálható történelmi beépítésének köszönhetik. A történelmi városrész
telekstruktúrájában és beépítésében egyaránt megőrződött a mezővárosi jellegű településszerkezet. Egyedülálló
arculatát az Árpád út enyhén tölcséresedő, térré bővülő alakjának és a volt piactérig tartó négyes fasorának
köszönheti. Lőrinci kertvároshoz tartoznak továbbá a vasúttól keletre és nyugatra elhelyezkedő, a szélesebb
értelemben vett központtól délre, a Gibártól északra fekvő lakóterületek. Az Ady Endre utcától eltekintve beállt,
konfliktusmentes területről van szó, szinte kizárólag lakófunkcióval, kertes-szabadon álló családi házas
beépítéssel. A területet a Herédi út és a vasút által határolt háromszögletű terület kivételével szabályos
utcahálózat tagolja, jellemzően észak déli utcákkal, egyetlen tagoló keresztutcával. A délnyugati háromszög
intimebb hangulatú szabálytalan utcahálózatának kialakulását a Herédi út történelmi nyomvonalához való
igazodás eredményezte. A területen belül külön kezelendő a város identitását alapvetően meghatározó Árpád út
beépítése és közterületi minősége. Az utca selypi szakasza az iparosodással egy időben kezdett el fejlődni, és a
XVIII. században kialakult Lőrinci falusias beépítésével szemben itt a családi házas kertvárosi karakter dominál.
Itt sűrűsödnek a város kisebb kereskedelmi - szolgáltató funkciói. Az Árpád út déli részét jellemző „főutcakarakter" itt háttérbe szorul, a keskenyebb utcakeresztmetszeten a gépjármű forgalmi funkció dominanciája
érvényesül. A selypi alközponthoz délről csatlakozó utcaszakasz funkció, beépítési mód és léptékváltás a délebbi
szakaszhoz képest városképi törést okoz, de távlatban a jelenleginél nagyvonalúbb, városiasabb, egyedi
karakterű selypi városközpont kialakításának lehetőségét is magában hordozza.
38. térkép: Lőrinci – Középső városrész térképe

Forrás: Saját szerkesztés
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A Középső városrész lakónépessége 49,9%-a teljes városénak. A 2907 ott élő lakos közül a városi átlaggal
megegyező mértékben él itt a 15 – 59 év közötti lakos, a 14 év alattiak közül 503 fő, az időskorúak közül pedig
671 fő lakik itt.
Az iskolai végzettség vonatkozásában látható, hogy a városrészen élő aktív korúak közel 20,5%-a legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezik, a 25 év felettiek 7,5%-ának felsőfokú végzettsége van, ami a
városrészek közül a legalacsonyabb arány.
A városrészen a lakásállomány száma 1095 darab ingatlan, a város teljes lakásállományának a 47%-a, ebből
10,5% alacsony komfort fokozatú lakás, ami arányaiban magas a többi városrészhez képest, 9,7%-a komfort
nélküli, félkomfortos vagy szükséglakás, 2,7%-a pedig egyszobás lakás.
A foglalkoztatottság mutatói a következőképpen alakulnak. Az aktív korúak 37,7%-a nem rendelkezik rendszeres
munkajövedelemmel, amely szinte azonos a városi átlaggal, ahol 37,5% ez az arány, az aktív korú
foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves lakosságon belül 57,7%. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
36,4%, amely kis mértékben eltér a települési átlagtól, ami 38,3%. A városrészben a munkanélküliek aránya
12,7%, a tartós munkanélküliek aránya pedig 6,5%.
47. táblázat: Lőrinci – Középső városrész főbb mutatói (2011)
Mutató megnevezése

2011
Lőrinci összesen

Középső városrész

Lakónépesség száma, fő

5831

2907

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya

16,1

17,3

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya

59,4

59,6

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya

24,5

23,1

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív
korúakon (15-59 évesek) belül

18,9

20,5

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában

8,6

7,5

Lakásállomány (db)

2325

1095

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya

9,3

10,5

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon (15-59 évesek) belül

37,5

37,7

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül

11,4

12,3

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül

57,6

57,7

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya

38,3

36,4

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)

12,2

12,7

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya)

6,5

6,5

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon
belül

8,4

9,7

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

4,1

2,7

Forrás: KSH Népszámlálás, 2011
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Az Középső városrészben kiépített a vezetékes víz és szennyvízcsatorna hálózat, az áram és közvilágítás teljes
mértékben lefedi a belvárost, a járda szintén kiépített a vizsgált részben. Egyedüli hiányosság az utakban
található, amelyek mindenhol megtalálhatóak, azok állapota viszont szinte mindenhol felújításra szorul.
A városrész funkcióellátottságát tekintve jelentős a közszolgáltatási funkciók hiánya. A városrészben orvosi
ellátás és szociális szolgáltatások nem érhetőek el, de közösségi tér jelen van.
48. táblázat: Üdülőterület városrész SWOT elemzése
Erősségek
Szennyvízcsatorna kiépített
Rendezett telekstruktúra
Konfliktusmentes terület
Lehetőségek
Európai Uniós és hazai források hatékony kihasználása
Vonzó gazdasági környezet kiépítése
Versenyképesség növelése
Életszínvonal növelése

Gyengeségek
Kevés és leromlott állapotú zöldfelület
Közszolgáltatási funkciók hiánya
Orvosi ellátás hiánya
Szociális szolgáltatások nem elérhetőek
Utak, járdák, kerékpárutak nem megfelelő minősége
Veszélyek
Szakképzett fiatalok elvándorlása
Gyenge közéleti, lakossági aktivitás
Lakosság egészségi állapotának romlása
Elvándorlás, elöregedés növekedése
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3.3.2.3

Városközpont

Városrész lehatárolása: Árpád utca – Bem József utca – Rákóczi Ferenc utca – Balassi Bálint utca – Bajcsy –
Zsillinszky utca – Déli belterületi határ – Hársfa utca – Tölgyfa utca – Keleti belterületi határ – Szabadság tér
határ (lásd térképen piros színnel.
A város központja az Árpád út, valamint a régi hatvani út és a városközpont, továbbá a 21-es főút és a
városközpont között egyaránt kapcsolatot biztosító Herédi út találkozásánál alakult ki. A szűk értelemben vett
központ a Szabadság térre korlátozódik: itt található a Polgármesteri Hivatal, a templom, a Közösségi Ház, orvosi
rendelő, pénzintézetek. Tágabb értelemben a központhoz tartozik a Lőrinci vasútállomás és környezete, a
Polgármesteri Hivatal mögött található oktatási intézmények, kisebb kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó
létesítmények, az állomás szomszédságában levő alulhasznosított nagy telkek (pl. volt TÜZÉP telep), valamint a
vasúttól nyugatra lévő volt sportterület (rendezvénytér), továbbá a Szabadság tér déli oldalán található könyvtár
és zöldfelületi intézmények. Szerkezetileg a központhoz tartozónak tekintjük a városközpontot az új temetővel
összekötő út belterületre eső szakaszát. A városközpont sajátos karakterének a központhoz délről csatlakozó
Kegyeleti Park, a Könyvtár kertje és a kettő közötti, a Közösségi Ház mögötti zöldterület alkotta kiterjedt
parkfelület is igen jelentős tényezője.
39. térkép: Lőrinci – Városközpont városrész térképe

Forrás: Saját szerkesztés

Városközpont városrészének lakónépessége 14,7%-a teljes városénak. A 858 ott élő lakos közül a legnépesebb
tábor az aktív korú lakosoké, akik közül 510 fő, a 14 év alattiak aránya a többi városrészhez képest magas,
18,6%, az időskorúak közül pedig 188 fő, ami a többi városrészhez képest arányaiban a legalacsonyabb.
Az iskolai végzettség vonatkozásában látható, hogy a városrészen élő aktív korúak közel 23,1%-a legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezik, a 25 év felettiek 9,1%-ának felsőfokú végzettsége van.
A városrészen a lakásállomány száma 347 darab ingatlan, amelyek 16,1% alacsony komfort fokozatú lakás,
14%-a komfort nélküli, ezek arányaiban a többi városrészhez képest nagyon magas, félkomfortos vagy
szükséglakás, 4,4%-a pedig egyszobás lakás, ami a városi átlaggal szinte megegyező érték.
A foglalkoztatottság mutatói a következőképpen alakulnak. Az aktív korúak 38,8%-a nem rendelkezik rendszeres
munkajövedelemmel, amely szinte azonos a városi átlaggal, ahol 37,5% ez az arány, az aktív korú
foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves lakosságon belül 57,4%. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
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39,9%, amely kis mértékben eltér a települési átlagtól, ami 38,3%. A Városközpontban a munkanélküliek aránya
14,8%, a tartós munkanélküliek aránya pedig 8,5%.
49. táblázat: Lőrinci –Városközpont főbb mutatói (2011)
2011
Mutató megnevezése

Városközpont

Lakónépesség száma, fő

Lőrinci
összesen*
5831

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya

16,1

18,6

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya

59,4

59,4

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya

24,5

21,9

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (1559 évesek) belül

18,9

23,1

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában

8,6

9,1

Lakásállomány (db)

2325

347

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya

9,3

16,1

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül

37,5

38,8

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül

11,4

13,1

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül

57,6

57,4

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya

38,3

39,9

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)

12,2

14,8

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya)

6,5

8,5

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül

8,4

14

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

4,1

4,4

rendszeres

858

Forrás: KSH Népszámlálás, 2011
50. táblázat: Városközpont városrész SWOT elemzése
Erősségek
Külső megközelíthetősége megfelelő
Humán, szociális egy egyén infrastruktúra jelenléte
Szennyvízcsatorna kiépített
Iskolázottság, foglalkoztatottság mértékének növekedése
Civil szervezetek megléte és aktivitása
Művelődési Ház, Ifjúsági Ház
Helyközi autóbuszvárók
Lehetőségek
Európai Uniós és hazai források hatékony kihasználása
Vonzó gazdasági környezet kiépítése
Esélyegyenlőség megteremtése
Versenyképesség növelése
Életszínvonal növelése

Gyengeségek
Épületállomány elöregedése, lakások komfortfokozata
alacsony
Utak, járdák, kerékpárutak nem megfelelő minősége
Népesség öregedő tendenciája
Fiatalok elvándorlása
Veszélyek
Szakképzett fiatalok elvándorlása
Gyenge közéleti, lakossági aktivitás
Lakosság egészségi állapotának romlása
Tőkeerős cégek hiánya
Elvándorlás, elöregedés növekedése
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3.3.2.4

Erőmű-telep

Városrész lehatárolása: belterületi határ, lásd térképen narancs színnel
Az Erőmű-lakótelep, az Árpád út mellett Lőrinci másik karakteres, városépítészetileg értékes városrésze. A telep
építészeti megjelenésében illeszkedik a hazai tiszti-lakótelepek sajátos stílusvilágába, ugyanakkor országos
viszonylatban is ritkának számít, hogy a második világháború előtti, tömbtelkes beépítésű terület egésze
kizárólag gyalogos utcákkal feltárt. Bár a terület városiasan sűrű emeletes társasházas beépítésű (24
lakás/hektár), a beállt parkszerűen kialakított növényzet eredményeképpen a lakótelep a kisvárosi léptékhez
képest sem tűnik zsúfoltnak. A telep fszt.+ 1, illetve 2 emeletes, 3-24 lakásos házaiban 266 lakás található,
amelyek jórészt az 1930-40-es években épültek. A városrész központjaként kialakított park körül néhány kisebb,
a terület lakosságát kiszolgáló kereskedelmi-szolgáltató egység működik, azonban számos, a telep részeként
kialakított közintézménye a rendszerváltás követően megszűnt (Erőmű iskola, sporttelep, kultúrház). Az erőműi
részen működik egy 20 fős korszerű idősek otthona. Az Újtelep viszonylag konfliktusmentes, az ötvenes évek
után kiépült kertes, szabadon álló családi házas lakóterület, az átlagosnak megfelelő telekméretekkel, Lőrinci
kertvároshoz hasonló beépítéssel. A területet délről egy mezőgazdasági major határolja. Az Újtelep az Erőműlakóteleppel együtt intézményhiányos terület. A Gibár nyugati peremén kialakult telkes családi házas lakóterület
kezdemény a vasútra tájolt, közvetlenül ki van téve a vasúti közlekedésből származó környezeti hatásoknak.
Továbbfejlesztését kelet felé a mély fekvésű területek, észak felé a nagyfeszültségű légvezetékek is gátolták. A
déli iparterület legnagyobb részét az Erőmű tölti ki. Az Erőmű sziluettje az M3 felöl, illetve vasúton érkezve
egyaránt hangsúlyos elemként jelenik meg a tájban. Az Erőmű közvetlenül csatlakozik a Hűtőtó középső
partszakaszához. Az Erőműhöz délről és nyugatról kisebb vállalkozások területei csatlakoznak. A korábban az
Erőműhöz tartozó Zagytározó, amely jelentős környezetvédelmi konfliktusforrás, közigazgatásilag Hatvanhoz
tartozik, az előírás szerint 1000 m sugarú védőterülete ugyanakkor eléri az Erőmű-lakótelepet. Az Erőmű és a
jelenlegi határ között jelentős területi tartalékok találhatók, amelyek hasznosítását a nehézkes, lakóterületet
keresztező megközelíthetőség akadályoz. Az Erőműnek a második világháború előtt épült épületei ipartörténeti
értéket képviselnek. Az Erőmű mellett jelentős mértékű (17,5 hektár) iparfejlesztésre alkalmas terület található,
aminek hasznosítását a területen keresztülhaladó légvezetékek gátolják.
40. térkép: Lőrinci – Erőmű – telep térképe

Forrás: Saját szerkesztés

Az Erőmű-telep városrészének lakónépessége 15,3%-a teljes városénak. Az itt élő 894 lakos közül az aktív korú
lakosok aránya 55,6%, a 14 év alattiak aránya 12%, ami a legalacsonyabb a városrészekhez képest, az
időskorúaké pedig 32,4%, ami a legmagasabb.
Az iskolai végzettség vonatkozásában látható, hogy a városrészen élő aktív korúak közel 18,9%-a legfeljebb
általános iskolai végzettséggel rendelkezik, a 25 év felettiek 9,5%-ának felsőfokú végzettsége van.
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A városrészen a lakásállomány száma 415 darab ingatlan, a városi lakásállomány 18%-a, az alacsony komfort
fokozatú lakás aránya itt a legkedvezőbb a városrészek közül amely 4,1%, 3,8%-a komfort nélküli, félkomfortos
vagy szükséglakás, 3,5%-a pedig egyszobás lakás.
A foglalkoztatottság mutatói a következőképpen alakulnak. Az aktív korúak 36,8%-a nem rendelkezik rendszeres
munkajövedelemmel, amely szinte azonos a városi átlaggal (37,5%), az aktív korú foglalkoztatottak aránya a 1564 éves lakosságon belül 55,8%, ami a városrészek összehasonlításánál a legrosszabb érték. A foglalkoztatott
nélküli háztartások aránya 46,5%, amely a legkedvezőbb a városrészek között. A városrészben a munkanélküliek
aránya 12,2%, a tartós munkanélküliek aránya pedig 7,1%.
51. táblázat: Lőrinci – Erőmű - telep városrész főbb mutatói (2011)
2011
Mutató megnevezése

Erőmű telep

Lőrinci összesen*

Lakónépesség száma, fő

5831

894

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya

16,1

12

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya

59,4

55,6

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya

24,5

32,4

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon
(15-59 évesek) belül

18,9

18,9

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában

8,6

9,5

Lakásállomány (db)

2325

415

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya

9,3

4,1

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül

37,5

36,8

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül

11,4

11,9

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül

57,6

55,8

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya

38,3

46,5

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta)

12,2

12,2

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya)

6,5

7,1

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül

8,4

3,8

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

4,1

3,5

rendszeres

Forrás: KSH Népszámlálás, 2011

Az Erőmű - telepen kiépített a vezetékes víz, a szennyvízcsatorna hálózat, az áram és közvilágítás teljes
mértékben lefedi a városrészt. A járda szintén kiépített a vizsgált részben. Egyedüli hiányosság az utakban
található, amelyek mindenhol megtalálhatóak, azok állapota viszont szinte mindenhol felújításra szorul.
A városrész funkcióellátottságát tekintve jelentős a közszolgáltatási funkciók hiánya. A városrészben orvosi
ellátás és szociális szolgáltatások nem érhetőek el, de közösségi tér, buszmegálló és vasútállomás jelen van.
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52. táblázat: Erőmű – telep SWOT elemzése
Erősségek
Külső megközelíthetősége megfelelő
Humán, szociális infrastruktúra jelenléte
Társasházi és családi házas beépítés
Szennyvízcsatorna kiépített
Idősek otthona
Ipari területek
Lehetőségek
Európai Uniós és hazai források hatékony kihasználása
Esélyegyenlőség megteremtése
Versenyképesség növelése
Életszínvonal növelése
Turisztikai lehetőségek kihasználása
Kihasználatlan ipari területek
Kihasználatlan zöldfelületek

Gyengeségek
Épületállomány elöregedése, lakások komfortfokozata
alacsony
A turisztikai vonzerők kihasználatlanok
Utak, járdák, kerékpárutak nem megfelelő minősége
Népesség öregedő tendenciája
Fiatalok elvándorlása
Veszélyek
Szakképzett fiatalok elvándorlása
Gyenge közéleti, lakossági aktivitás
Lakosság egészségi állapotának romlása
Tőkeerős cégek hiánya
Elvándorlás, elöregedés növekedése
Zagytározó közelsége
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3.3.2.5

Külterület

Városrész lehatárolása: A belterület határán kívül eső külterületi területek.
A város belterületi határát körülölelő terület elsősorban ipari és mezőgazdasági tevékenység végzésére alkalmas.
A Külterület lakónépessége 0,3%-a a teljes városénak, 2011-ben 18 fő élt itt, akik közül hatan 14 éven aluliak,
12-en aktív korúak.
Az iskolai végzettség vonatkozásában a városrész mutatói az alábbiak szerint alakultak a teljes lőrincii
lakossághoz viszonyítva. "Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában" mutató értéke
45,5%, a települési átlag viszont csupán 8,6%.
A lakásállomány tekintetében megállapítható, hogy a településrészen 9 darab ingatlan található, amelyek a KSH
adatai szerint nem tartoznak az alacsony komfort fokozatú lakások vagy a komfort nélküli, félkomfortos és
szükséglakások kategóriájába.
A foglalkoztatottság mutatói tekintetében a városrész szintén rosszabb értékeket produkál a lőrinci átlaghoz
képest. Az aktív korúak 33,3 %-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel, a városi átlag 11,4%. A
foglalkoztatottak 66,7%-os aránya a 15-64 éves lakosságon belül kedvezőbb, mint a városi 57,6%-os átlag. A
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 16,7%, mely kedvezőbb érték, mint a városi 38,3%-os adat.
53. táblázat: Lőrinci – Külterület városrész főbb mutatói (2011)

Lakónépesség száma, fő

2011
Lőrinci összesen*
5831

Külterület
18

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya

16,1

33,3

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya

59,4

66,7

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya

24,5

0

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív
korúakon (15-59 évesek) belül

18,9

0

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában

8,6

45,5

Lakásállomány (db)

2325

9

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon
(15-59 évesek) belül

37,5

33,3

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül

11,4

0

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül

57,6

66,7

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya

38,3

16,7

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon
belül

8,4

0

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

4,1

0

Mutató megnevezése

Forrás: KSH Népszámlálás, 2011

A Külterület nem rendelkezik semmilyen belterületi funkcióval, így az állami, igazgatási, hatósági,
igazságszolgáltatási és rendészeti szolgáltatások, a humán közszolgáltatások és a közösségi funkciók is
hiányoznak itt.
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3.3.3

Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek
lehatárolása, térképi ábrázolása, helyzetelemzése

Jelen fejezetben a területi szegregációs folyamatok kerülnek bemutatásra. A város egész területére vonatkozó
ágazati szegregációs mechanizmusok az ITS Anti-szegregációs terv fejezetében kerülnek elemzésre.
Az értékelő rész a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztésért és Építésügyért Felelős
Szakállamtitkársága által kiadott Városfejlesztési kézikönyv (2. kiadás, Bp. 2009. január 28.) és a
Belügyminisztérium Útmutató a kis- és középvárosok számára az Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014 –
2020 elkészítéséhez (Munkaanyag, Bp. 2014. december 11.) útmutatása alapján készült.
A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 10. melléklete meghatározza a település szegregált és szegregációval
veszélyeztetett területeinek lehatárolásához és térképi ábrázolásához szükséges adatokat. A területek
lehatárolása a szegregációs mutató alapján történik, ez pedig a legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők és munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 év) belül. A mutató úgy
kerül kiszámításra, hogy a település területén belül olyan területileg egybefüggő tömbök kerülnek kiválasztásra,
amelyekre együttesen jellemző, hogy a szegregációs mutató határértékének megfelelnek. A tömb népszámlálási
célra létrehozott, általában közterületek és/vagy természetes és mesterséges tereptárgyak (pl. vasútvonal,
vízfolyás partja stb.), valamint rácshálós térinformatikai megoldás eredményeképpen kialakított, településen belüli
kisterületi egység.
A szegregátumok és szegregációval veszélyeztetett területek a Központi Statisztikai Hivatal 2011. évi
népszámlálási adatai alapján kerültek meghatározásra. Azon tömböket tekintjük veszélyeztetett területeknek,
illetve szegregátumoknak, ahol a szegregációs mutató aránya meghaladja a 30, illetve a 35 százalékot.
Meghatározásra került a kormányrendeletben továbbá az is, hogy a 200 főnél népesebb települések esetében
szegregátumnak, illetve szegregációval veszélyeztetett területnek azok az egybefüggő területek tekintendők,
melyek megfelelnek a fenti mutatók egyikének, és a terület lakónépességének száma eléri az 50 főt.
3.3.3.1

Helyzetértékelés az alacsony státuszú lakosság területi
koncentrációjáról, annak válzozásairól, a 2001-es, valamint a
2011-es népszámlálási adatok alapján

Lőrinci 2009-ben elkészített Integrált Városfejlesztési Stratégiája (IVS) a 2001. évi népszámlálási adatokon
nyugvó lehatárolások alapján készült. Az IVS elkészítéséhez kiadott központi útmutató azon területeket tekintette
szegregátumoknak, ahol az alacsony státuszú lakosság aránya meghaladta az ötven százalékot, veszélyeztetett
területeknek pedig ahol meghaladta a negyven százalékot. A KSH 2001-es népszámlálási adatok alapján Lőrinci
esetében nem beszélhetünk a leszakadó társadalmi csoportok tömeges jelenlétéről. A 2011-es népszámlálási
adatok alapján egy szegregációval veszélyeztetett terület került lehatárolásra:
Szegregációval veszélyeztetett terület lehatárolása: Határ u. - Csokonai Mihály u. - Hámán Kató u. - belterület
határa
A szegregátumok helyzetértékelése
3.3.3.1.1 Szegregációval veszélyeztetett terület

A KSH 2011-es népszámlálási adatai a Középső városrészben lehatárolt egy veszélyeztetett területet, mely a
Határ u. - Csokonai Mihály u. - Hámán Kató u. - belterület határa által határolt tömb.
A szegregációs index: 30% feletti. A területen élők száma 102 fő. A 0-14 évesek aránya, 24,5%. A 60 év felettiek
aránya 21,6%. Felsőfokú végzettség rendelkezők nem élnek ezen a területen. Az aktív korúak 54,5%-a nem
rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel. A háztartások 53,8%-ában egyetlen foglalkoztatott sincs.
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41. térkép: Az 1. számú veszélyeztetett terület térképe (2011)

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH.

A területen található lakások száma 34db, ennek 20,6%-a alacsony komfort fokozatú. Az egyszobás lakások
aránya adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. A házak többsége hagyományos vidéki ház.
A szemétszállítás, a közvilágítás mindenhol megoldott. A vezetékes víz- és szennyvízhálózat minden utcában
elérhető, arra vonatkozóan nincsenek adatok, hogy hány háztartás nem tudott rácsatlakozni a közművekre, illetve
a közüzemi vízszolgáltatásról díjhátralék miatt hány háztartást kapcsolt le a szolgáltató.
Egészségre ártalmas üzem, árvíz- és belvízveszélyes terület, szeméttelep a terület határától számított 500
méteren belül nincs.
54. táblázat: A veszélyeztetett terület és a város összehasonlítása Lőrincin
város összesen (városi átlag)

1. sz. veszélyeztetett terület

lakónépesség száma (fő)

5831

102

lakónépességen belül 0-14 évesek aránya (%)

16,1

24,5

lakónépességen belül 60-X évesek aránya (%)

24,5

21,6

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők
aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül (%)

37,5

54,5

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (%)

38,3

53,8

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya (%)

9,3

20,6

Forrás: 2011. évi népszámlálás, KSH
A veszélyeztetett terület rosszabb mutatókkal bír, mint a városi átlag, kivételt képez ez alól a lakónépességen
belül 60-X éves korúak aránya mutató tekintetében.
Magas a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők és a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya.
A terület problémáinak kezelésében az önkormányzat mellett civil szervezetek vesznek részt.

3.3.4

Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek

A jelenleg az alulhasznosított területek funkcióval való megtöltése elsődleges feladata a városnak. EU-s és állami
források felhasználásával ezek a területek kiemelkedő szerepet játszhatnak a város mindennapjaiban és
csökkentheti az elvándorlást.
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4

Mellékletek

4.1

A dokumentum készítése során figyelembe vett
vagy a későbbiekben alkalmazandó egyéb
jogszabályok, előírások, forráselérhetőségek



























120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó
feladatokról
30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz
szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levõ
települések besorolásáról
2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni
védekezésről
234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területekkel érintett földrészletekről (kivonat)
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező
pontforrások kibocsátási határértékeiről
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról
83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által
veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi
mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról
27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni
védelméről
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő
települések besorolásáról
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
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284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és
rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra
vonatkozó részletes szabályokról
15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről
225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabályairól
385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes
szabályairól
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról
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4.1.1

1143/2014. EU rendelet az idegenhonos inváziós fajok
betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének
megelőzéséről és kezeléséről

A rendelet alapján a tagországok képviselőiből álló inváziós fajok elleni védelemért felelős bizottság elfogadta azt
a növény- és állatfajlistát, mely az Unió számára veszélyt jelentő inváziós idegenhonos fajok jegyzékét alkotja. A
listán szereplő fajok egyedeire vonatkozó szigorú szabályok szerint tilos az egész EU területén forgalomba hozni
és a természetbe kibocsátani akár egyetlen példányt is, de a behozatalra, tartásra, tenyésztésre, szaporításra,
szállításra, kereskedelemre és felhasználásra is hasonlóan szigorú szabályok vonatkoznak.
A listában szereplő növényfajok:
Magyar név
Borfa, tengerparti seprűcserje
Kaliforniai tündérhínár
Vízijácint
Perzsa medvetalp
Sosnowsky-medvetalp
Hévízi gázló
Fodros átokhínár
Nagyvirágú tóalma
Sárgavirágú tóalma
Sárga lápbuzogány
Közönséges süllőhínár
Keserű hamisüröm
Ördögfarok keserűfű
Kudzu nyílgyökér

Tudományos név
Baccharis halimifolia
Cabomba caroliniana
Eichhornia crassipes
Heracleum persicum
Heracleum sosnowskyi
Hydrocotyle ranunculoides
Lagarosiphon major
Ludwigia grandiflora
Ludwigia peploides
Lysichiton americanus
Myriophyllum aquaticum
Parthenium hysterophorus
Persicaria perfoliata
Pueraria montana var. lobata

Várhatóan 2017-ben az alábbi fajokkal fog bővülni a lista:
Magyar név
Közönséges selyemkóró
Vékonylevelű átokhínár
Bíbor nebáncsvirág
Felemáslevelű süllőhínár
Kaukázusi medvetalp
Óriásrebarbara
Tollborzfű

Tudományos név
Asclepias syriaca
Elodea nuttallii
Impatiens glandulifera
Myriophyllum heterophyllum
Heracleum mantegazzianum
Gunnera tinctoria
Pennisetum setaceum
Alternanthera philoxeroides
Microstegium vimineum
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4.1.2

269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a NATURA 2000
gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól

A kormányrendelet melléklete meghatározza azoknak a fajoknak a listáját, melyek inváziós és termőhely-idegen
növényfajoknak tekinthetők, így az 5. § (2) bekezdés értelmében a Natura 2000 gyepterületeken ezek
megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus
védekezéssel vagy speciális növényvédőszer-kijuttatással.
Az érintett növényfajok:

1. Fásszárú inváziós és termőhely-idegen növényfajok:
Magyar név

Tudományos név

akác

Robinia pseudo-acacia

amerikai kőris

Fraxinus americana

bálványfa

Ailanthus altissima

keskenylevelű ezüstfa

Elaeagnus angustifolia

fekete fenyő

Pinus nigra

erdei fenyő

Pinus silvestris

gyalogakác

Amorpha fruticosa

kései meggy

Prunus serotina

zöld juhar

Acer negundo

2. Lágyszárú inváziós növényfajok:
Magyar név
alkörmös
japánkeserűfű fajok
kanadai aranyvessző
magas aranyvessző
parlagfű
selyemkóró
süntök

4.1.3

Tudományos név
Phytolacca americana
Fallopia spp.
Solidago canadensis
Solidago gigantea
Ambrosia artemisifolia
Asclepias syriaca
Echinocystis lobata

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi
tevékenységről

A rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a földhasználó és a termelő köteles védekezni az alábbi növények
ellen: parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), keserű csucsor (Solanum dulcamara), selyemkóró (Asclepias syriaca),
aranka fajok (Cuscuta spp.).
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