


1 

                                                                                                   Határozat 1. számú melléklete 

Lőrinci Város Önkormányzat 

gazdasági programja 

2019-2024. 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 

1. Bevezető                                                                                                                      3 

2. Helyzetelemzés                                                                                                           4 

2.1 Lőrinci földrajzi elhelyezkedése, adottságai                                                    4 

2.2 Főbb demográfiai jellemzők                                                                             5 

2.3 Infrastruktúra helyzete                                                                                      7 

2.4 Az önkormányzat által ellátott feladatok                                                          8 

2.4.1 Az önkormányzat által ellátott kötelező feladatok                                8 

2.4.2 Az önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok                        9 

2.4.3 A feladatok ellátását szolgáló intézményhálózat                                 10 

2.5 Vállalkozási tevékenységek                                                                             11 

2.6 Lőrinci gazdasági helyzete                                                                               11 

2.7 Folyamatban lévő fejlesztések                                                                          12 

            2.7.1  TOP-2.1.2-15HE1-2016-00 Zöldváros I. ütem                                                 12 

            2.7.2  TOP 2.1.2-16HEI-2017-00002 Zöldellő Város II. ütem                                   12 

            2.7.3   TOP-1.1.3-15-HE1-2016-00006 -Közösségi piac épület korszerűsítése         12 

   2.7.4   TOP-1.4.1-15-HE1-2016-00021 Óvoda infrastrukturális fejlesztése    13 

   2.7.5 TOP-3.2.1-16 HE1-2017-00015 önkormányzati épületek energetikai    13 

              korszerűsítése     

            2.7.6  Hatvan-Apc közötti Zagyva menti kerékpárút                                        13 

            2.7.7  EFOP-1.8.2-17-2017-00019 Praxis Közösség                                        13 

3. Fejlesztési koncepció                                                                                                   14 

3.1 A koncepciót meghatározó stratégiai tényezők                                                 15 

3.2 Fejlesztési alapelvek                                                                                          15 

3.2.1 Általános működési alapelvek                                                              15 

                       3.2.2  Fejlesztési alapelvek                                                                                16 

4. Fejlesztési program 2019-2024                                                                                  16 

4.1 A gazdasági programot meghatározó tényezők                                                16 

4.2 Az önkormányzati gazdálkodás forrásai                                                           17 

4.3 Infrastrukturális fejlesztések, településüzemeltetés                                          17 

4.4 Nevelés-oktatás                                                                                                 17 

4.5 Kultúra és közművelődés                                                                                  18 

4.6 Sport, rekreáció                                                                                                 18 

4.7 Turisztika és idegenforgalom                                                                            19 

4.8 Környezet- és természetvédelem                                                                       19 

4.9 Szociális és egészségügyi ellátás                                                                      20 

4.10 Közbiztonság, tűz- és polgári védelem                                                             20 

4.11 Közösségi élet, civil szféra                                                                                21 

4.12 Marketing és kommunikáció                                                                             21 

4.13 Munkahelyteremtés, foglalkoztatás elősegítés                                                  22 

4.14 Nemzetiség jogainak biztosítása                                                                        22 

4.15 Együttműködés helyi történelmi egyházakkal                                                  22 

4.16 Közigazgatási feladatok                                                                                   22 

4.17 Vállalkozások                                                                                                   23 

5. Adópolitika                                                                                                                  23 

6. Vagyongazdálkodás                                                                                                    25 

7. Zárszó                                                                                                                          28



3 

1. Bevezető 

Az önkormányzat képviselő-testülete számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a írja elő a gazdasági program készítési kötelezettséget. A 

gazdasági programot a képviselő-testületnek az alakuló ülését követő hat hónapon belül kell 

elfogadnia, ha a gazdasági program az egy választási ciklus idejére szól. Jelen gazdasági program a 

képviselő-testület megbízatásának időtartamára, öt évre szól. A gazdasági program elkészítésének 

célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete a ciklusának időtartama alatt egy egységes, előre 

meghatározott célrendszer szerint működjön és fejlődjön. 

A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre: 

• a polgármester és a képviselő-testület elképzelései, 

• a Településfejlesztési Koncepció és az Integrált Településfejlesztési Stratégia  

• az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete. 

A gazdasági programban meghatározott célkitűzések elérése érdekében a képviselő-testületnek 

össze kell hangolnia a célkitűzések egymásra épülő megvalósítását és a szükséges anyagi források 

megteremtését. 

A jelen gazdasági programban meghatározott célok, elképzelések megvalósításához a képviselő-

testületnek kell a szükséges anyagi eszközöket biztosítani. 

Az anyagi eszközök, valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendőek a szokásos, évről évre 

keletkező források (állami támogatások, adóbevételek, egyéb bevételek), hanem szükség van: 

• a pályázati lehetőségek kihasználására 

• településünk elhelyezkedésének, adottságainak, sajátosságainak figyelembevételével új 

lehetőségek keresésére, illetve a meglévő anyagi források hatékonyabb kihasználására. 

Az önkormányzati törvényből is egyértelműen következik, hogy a gazdasági programnak nem az 

álmodozásokról, nem is az ígéretekről, hanem a reális jövőnkről kell szólnia. Olyan megalapozott 

és megvalósítható tervnek kell lennie, amely nemcsak a most élők, de a következő generációk 

érdekeit is figyelembe veszi. Ennek a gazdasági programnak nem csak egy önkormányzati ciklus 

idejére szóló programnak kell lennie, hiszen hosszú távon ez lehet a záloga a település megtartó 

erejének, stabilitásának, ezáltal Lőrinci biztos jövőjének. 

A gazdasági program nem konkrét megoldások, hanem alapvető irányok, elképzelések gyűjteménye. 

Program, amely elkezdett vagy döntésekkel alátámasztott olyan rövidtávú elképzeléseket vesz számba, 

amelyek a hosszú távú fejlődést segítik elő. 
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2. Helyzetelemzés 

 
2.1 Lőrinci földrajzi elhelyezkedése, adottságai 

Települési adatok  

 

Lőrinci Heves megye nyugati részén, a Zagyva folyó mellett terül el, a Mátra és az Alföld 

találkozásánál. A fővárostól mintegy 70 km-es távolságra. A Hevesi Kistérséghez tartozik és a 

Hatvani Járáshoz. Hozzátartozik közigazgatásilag Selyp, Mátravidéki Erőmű és Vörösmajor. 

 

Történelméről: 

 

- Története az őskorba nyúlik vissza, az ásatások tanúbizonysága szerint már a bronzkorban lakott 

hely volt. A település nevét már 1267-ben említi egy okleveles forrás templomával együtt. A XV. 

Században Lewrinczy névalakban szerepel.  

- A település a XVI. Században már 80 háztartással bírt és török fennhatóság alá tartozott. Selyp 

ebben az időszakban elnéptelenedett. A török kiűzése után kamarai igazgatás alá került a hatvani 

uradalom részeként. 1730-tól gróf Grassalkovich Antal a földesúr, és a templommal szemben 

található plébániát is ők építették.  

- A XVIII. Században a település központi helyzete megerősödik, sóhivatal és só elosztó működik,  

más településekről ide fuvarozzák a sókockákat. A lakosok száma 1000 fő feletti, míg a háztartások 

száma 132.  

Ekkor válik Lőrinci település részévé, az addig önálló Selyp falu.  

Ebből az időből származik a községi pecsét, amelynek mintájára készült a városi címer is.  

- Az 1800-as években a településnek több tulajdonosa is van, köztük kiemelkedő Schossberger 

Rezső, aki a családjával együtt iparosítja a települést. 

- 1913-ban Lőrinci Nógrád vármegyéhez a sziráki jegyzőséghez tartozó kisközség. Lakosainak 

száma 3975 fő. Állami anyakönyvvezetőség működik.  

- 1923-24-ben építik fel a Vörösmajori Kastélyt, ami ma szakközépiskolai kollégiumként működik.  

A település a XIX. Század végére iparosodik. Megépül a Zsófia Malom (1881. – ma is működik), a 

Cukorgyár (1889.), a Magyar Vulkán Cementgyár (1908.), és a Mátravidéki Erőmű (1940. – ma is 

működik).  

Akkoriban működött még a településen sajtüzem, kőbánya, téglagyár, cserépkályhagyár is.  

- Az  1937-es évekre a település lakosságszáma 4897 főre gyarapodott  és 3 katolikus, 1 magán 

iskola működött.  

- Az ipar az 1945-ös évekre kiegészül Vegyépszerrel, Csőszerrel, és sok más szolgáltató vállalattal, 

ezáltal a település a térség fontos foglalkoztató központjává válik.  

Az Erőműhöz tartozó tórendszer körül kiépül a pihenő és horgászcentrum, mely mára már kizárólag 

a horgászokat vonzza.  

- A település 1992. január 1-től városi rangot kapott és új vállalkozások is megjelennek. A település 

kereskedelmi hálózata, szolgáltatásai a vonzáskörzet ellátását is biztosítják.  

1995-ben megszűnt a Mátravidéki Erőmű Vállalat és a lakótelep az Önkormányzat tulajdonába 

kerül. 1998-ban megszűnt a Selypi Cukorgyár, ami utána csomagolóüzemként működött, mára 

megszűnt. A 2000-es évek elején megszűnt a Cementgyár is, és így kevesebb munkaerőt igénylő 

vállalkozás maradt a településen.  
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Lőrinci térkép  

 
 

 

 

2.2 Főbb demográfiai jellemzők 

A település lakónépességének száma a 2016-2020. évi időszakban kis mértékben, de folyamatosan 

csökkent, ami a 2015-ös évhez viszonyítva a 2020. évi népességi adatokat figyelembe véve 2%-ot 

tesz ki. Megállapítható viszont, hogy a csökkenés mértéke lassult az előző 5 éves  (2010-2015) 

időszak adataihoz képest, mert akkor 7% volt a lakónépesség csökkenése.  

 

  

Lakónépesség száma az év végén 

 Fő Változás 

2015 5582 99% 

2016 5476 98% 

2017 5418 98% 

2018 5364 98% 

2019 5422 99% 

2020 5471 99% 
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Lőrinci város alapvető problémája a lakosságszám helyzete, a település lakosságszáma folyamatos, 

lassú csökkenést mutat, ezen belül is a nők és a férfiak korosztályonkénti csoportosításából látható, 

hogy az elöregedés főként a nők csoportját érinti. Az életkor szerinti bontás segítséget nyújt az 

esélyegyenlőség különböző korcsoportjainak beazonosításában is. Látható, hogy a korosztályos 

megoszlás alakulása nők és férfiak egymáshoz való viszonyításában minimális eltérést mutat. 

Az aktív korúak megoszlása (18-59 év), mint látható elég nagy arányt képvisel mindkét nem 

esetében, így a korösszetétel kedvező is lehetne. Az állandó lakosság nem szerinti összetételéből 

2868 nő, és 2746 férfi. 

 

Állandó népesség - nők

0-14 éves

14%

15-17 éves

3%

18-59 éves

53%

60-64 éves

6%

65 év feletti

24%

 
 
 

Állandó népesség - férfiak

18-59 éves

59%

60-64 éves

6%

65 év feletti

16%

0-14 éves

15%

15-17 éves

4%
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Általánosságban elmondható, hogy az öregedési index százaléka kis mértékben csökkent a 2020-as 

adatokhoz viszonyítva, viszont, az aktív korúak még mindig nagy arányt képviselnek a 

lakosságszámban.  

 

Öregedési index 

  
65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú 

állandó lakosok 

száma (fő) 

Öregedési index (%) 

2015 1011 831 111,7% 

2016 1041 831 97,44% 

2017 1037 814 99,32% 

2018 1056 809 98,83% 

2019 1080 820 101,09% 

2020 1122 815 98,83% 

 

 

Összegezve, a lakónépesség folyamatos csökkenése figyelhető meg az előző táblázatokból, a város 

lakossága 2010 év (5993 fő) óta 522 fővel lett kevesebb.  

Ennek okai: 

- az elvándorlások száma 2010 óta emelkedett 

- a születések számának csökkenésével párhuzamosan a halálozási ráta 2010 óta magas számot 

mutat 

- az öregedési index enyhe emelkedést mutat.  

Ezen tendenciák tekintetében elmondható, hogy Lőrinci Város demográfiai helyzetét 2010 óta 

folyamatos lakosságcsökkenés jellemzi, ill. elindult egy intenzív migrációs folyamat. Az 

elvándorlási szám folyamatosan nőtt 2018-ig, de kimutatható, hogy 2018-tól a lakónépesség kis 

mértékben emelkedésnek indult (2018 – 2020 között 107 fővel nőtt a népességszám). A 10 és 5 

évre vetített demográfiai csökkenés másik oka az elöregedésből adódóan következik, hogy a 

demográfiai helyzet változása a halálozási ráta emelkedésével romló tendenciát mutat. Elmondható, 

hogy fontos lenne a lakosságszám megtartása, a migrációs folyamat visszafordítása, a születésszám 

növelése, ami elsősorban a munkahelyteremtés lehetőségével függ össze. Rontja a képet, hogy 

többnyire a képzett fiatalok keresnek más településen boldogulást, így a szociálisan hátrányos 

helyzetűek aránya emelkedik. 
 

2.3 Infrastruktúra helyzete 

A Lőrinci célrendszerét alapvetően a város gazdaság- és közlekedés-földrajzi adottságai határozzák 
meg, amelyek közül kiemelkedik az M3, illetve a 21.sz. fő út, és az ezekre szerveződött gazdasági 
potenciál. Lőrinci életében alapvető fontosságú Hatvan közelsége, illetve a részben ezzel 
összefüggő ipari hagyományok, amelyek Lőrincit a Hatvani kistérségben alközponti szerepkör 
betöltésére predesztinálják. Ugyanakkor a környező falvak és Lőrinci viszonyát vizsgálva az 
látható, hogy a város mikro térségi központ is. A mikro térségi központ jellege egyrészt adódik a 
közlekedési adottságokból, másrészt a közigazgatási funkciók jelenlétéből, hiszen közigazgatási 
területén több feladatban is körzetközponti feladatokat lát el, harmadrészt a falvakhoz képest 
nagyszámú elérhető szolgáltatásból.  
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A város így Hatvan agglomerációs települése, ahol a lakófunkció jelenléte jelenleg is erőteljes, de a 
kedvező gazdaságföldrajzi adottságok miatt a termelési vállalkozási funkció is megjelenik. 
Lőrinciben a társas vállalkozások száma messze elmarad a megyei átlagtól. A vállalkozásokról 
elmondható, hogy általában kisvállalkozások, néhány esetben középvállalkozások, melyek 
tőkehiánnyal küzdenek, jelentős működő tőke beruházás a városban az elmúlt időszakban nem 
történt.  
 
A városi funkciók erősítése szempontjából a város célja, hogy a működő tőke beruházások elő 
segítésével a helyi munkalehetőségeket bővítse, növelje a fizetőképes keresletet a városi köz- és 
üzleti szolgáltatások iránt, ezzel javítsa a települési életminőséget, és a lakosság gyarapodását. A 
beruházás-ösztönzésre a szolgáltató vállalkozások esetében az önkormányzatnak már szűkebb 
mozgástere van, az elsősorban közvetve lehetséges a települési környezetminőség javításán, és a 
fizetőképes kereslet megjelenése feltételeinek javításán keresztül.  
 
Lőrinci a Hatvani agglomeráció legnépesebb települése, amely kistérségi központi szerepkört is 
betölt, a közép- és felsőfokú közszolgáltatások igénybevételére a közeli Hatvan és Gyöngyös 
településeiben van mód. A településen a legfontosabb alapvető közszolgáltatások jelen vannak, 
azonban az alközponti szerepkör mind teljesebb betöltéséhez ezen funkciók erősítése, bővítése, 
elengedhetetlen. A közigazgatási feladatok szempontjából fontos, hogy a kormányablak valamint az 
okmányirodai ügyintézés kihelyezetten működik és teljeskörű szolgáltatást nyújt, így a lakosoknak 
nem kell Hatvanba utazniuk, helyben is elérik ezen szolgáltatásokat.  
 
A városban a közösségi funkció betöltésére alkalmas hely megosztottan áll rendelkezésre. 
Egyrészről a településen nem működik, múzeum, mozi, több közösségi funkciójú épület másrészről 
viszont az elvégzett beruházásoknak köszönhetően a zöldfelületek, játszóterek minősége és 
elhelyezkedése, a parkok, mint közösségi színterek színvonala és minősége jelentősen javult. A 
közösségi élet megélésére alkalmas helyek léte és minősége fontos tényező a város megújításában, 
hiszen a város lakói egy közösség részei, szükséges olyan intézmények, helyek kialakítása, ahol a 
közösségi funkció kiteljesedhet. E cél elérése érdekében ápolni kell a még meglévő kulturális 
értékeket, és az ad hoc és a rendszeres városi, közösségi, civil események megrendezésére alkalmas 
épületeket, közterületeket, amelyek a városi és lakossági kezdeményezésű programok helyszínéül 
szolgálhatnak. E téren jelentős fejlődést ért el a település a Művelődési ház és parkja megújításával, 
a Lőrinci Közösségi Ház – Piac kialakításával és környezete felújításával, valamint a Szabadság tér 
– Templomkert területének új arculata.  

 

Lőrinci város általános településszerkezeti és település-felhasználási jellemzése alapján a belterület 
négy városrészre tagolható:  
1. Városközpont  
2. Középső városrész  
3. Selyp - Vörösmajor  
4. Erőmű telep 

 

 

2.4 Az önkormányzat által ellátott feladatok 

2.4.1 Az önkormányzat által ellátott kötelező feladatok 

1. Szociális alap és szakosított ellátás (1993. évi III. törvény) 

a) Polgármesteri Hivatal útján 

b) A Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás útján és a Szociális 

Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény közreműködésével 

2. Gyermekjóléti alapellátás (1997. évi XXXI. törvény) 

a) Polgármesteri Hivatal útján 
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b) A Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás útján és a Szociális 

Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény közreműködésével 

3. Védőnői szolgáltatás a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény útján 

4. Egészségügyi alapellátás (1997. évi CLIV. törvény)  

a) házi-, gyermekorvosi, iskola-egészségügyi, fogorvosi szolgáltatás esetén részben feladat 

ellátási szerződések útján, részben a Polgármesteri Hivatal útján 

b) orvosi ügyelet Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. útján 

5. Közoktatási alapellátás (2011.évi CXC.tv.) 

a) Polgármesteri Hivatal útján  

b) önkormányzati intézmények útján 

6. Közművelődési, közgyűjteményi szolgáltatás, valamint a könyvtári feladatellátás (1991. évi XX. 

törvény)  

- Városi Könyvtár útján 

7. Településfejlesztési, településüzemelési feladatok 

a) köztemető fenntartása (1999. évi XLIII. törvény) 

- Polgármesteri Hivatal útján 

- saját előállítás útján (Lőrinci Városüzemeltetés Intézmény) 

             b) közétkeztetés 

- saját előállítás útján (Lőrinci Városüzemeltetés Intézmény) 

 c) hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (2012. évi CLXXXV. törvény) 

 - vásárolt szolgáltatás útján (Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.) 

d) köztisztasági közszolgáltatás (2012. év CLXXXV.tv.) 

- esetekben vásárolt szolgáltatás útján, valamint saját úton 

e) ivóvízellátás és szennyvízszállítás (1995. évi LVII. törvény) 

- vásárolt szolgáltatás útján 

f) közvilágítási feladatok (1991. évi XX. törvény),  

- vásárolt szolgáltatás útján 

g) helyi közutak, közterületek fenntartása (1988. évi I. törvény) 

- Polgármesteri Hivatal útján (útkezelés) 

- vásárolt szolgáltatás útján (útfenntartás, síkosság mentesítés) 

8. Belső ellenőrzési feladatok (2011.évi CLXXXIX.tv 119.§.) 

- vásárolt szolgáltatás útján - szerződés szerint.  

9. Nemzetiségek jogairól (2011.évi CLXXIX .törvény) 

 - Polgármesteri Hivatal útján 
 

2.4.2 Az önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok 

 

1. Közoktatási feladatok (2011.évi CXC. tv.) 

a) óvodai nevelés,  oktatás  

- önkormányzati intézmény útján  

            b) bölcsődei ellátás 

  - önkormányzati intézmény útján 

c) kollégiumi ellátás 

 - önkormányzati intézmény útján 

2. Szociális szakellátás (1993. évi III. törvény) Idősek Otthona 

- A Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás útján és a Szociális 

Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény közreműködésével  
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3. Közterület-felügyelet (1999. évi LXIII. törvény) 

- Polgármesteri Hivatal útján 

4. Sport, egészségügyi, ifjúságpolitikai tevékenység támogatása (1991.évi XX. törvény)   

- Városüzemeltetési Intézmény útján sportlétesítmények üzemeltetésével 

-  civil szervezet támogatásával 

- vásárolt szolgáltatás útján  

5. Közbiztonsági feladatok (1994. évi XXXIV. törvény) 

- Polgármesteri Hivatal útján és a Hatvani Rendőrkapitányság támogatásával 

6. Helyi információs közszolgáltatás (Lőrinci Városi Újság, honlap, stb.) 

- vásárolt szolgáltatás útján 

7. Külön önkormányzati rendeletben szabályozott önként vállalt feladatok: 

a) önkormányzat által alapított kitüntető címek, díjak juttatásai 

b) képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja 

c) felsőoktatási ösztöndíjrendszer  

            - Polgármesteri Hivatal útján 

8. Társulásokban és érdekképviseleti, illetve szakmai szervezetekben való részvétel, 

megállapodások szerint 

- Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás 

- Polgármesteri Hivatal útján 

9. Tagsági díjak:  

a./ Heves Megyei Területfejlesztési Tanácsi tagdíj 

b./ TÖOSZ 

c./ SALDO 

10.Városi ünnepségek 

a) Polgármesteri Hivatal útján  

b) önkormányzati intézmények útján 

 

 
2.4.3 A feladatok ellátását szolgáló intézményhálózat 

A gazdasági programban szereplő elgondolások megvalósítása érdekében a meglévő 

intézményrendszer koncepcionális célokkal való összehangolására van szükség. Lőrinci Város 

Önkormányzata által fenntartott, illetve működtetett intézmények az alábbiak: 

Oktatási-nevelési intézmények 

• Napsugár Óvoda- és Bölcsőde 
 

Közművelődési intézmények: 

• Lőrinci Városi Művelődési Ház  

• Városi Könyvtár 

 

Egészségügyi és szociális intézmények: 

• Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény  

• Háziorvosi Szolgálat – feladatellátási szerződés alapján 

• Fogorvosi Szolgálat – feladatellátási szerződés alapján 

Gazdasági intézmények: 

• Lőrinci Városüzemeltetési Intézmény 
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2.5 Vállalkozási tevékenység 

A Lőrinciben működő vállalkozások száma a 2019-es adatok alapján 413 db. Az előző ciklus 

adatait megnézve azt láthatjuk, hogy közel 10%-kal bővült a helyben működő vállalkozások száma. 

A Lőrinciben működő vállalkozások túlnyomó többsége továbbra is 10 fő alatti foglalkoztató, ami 

mellett 185 kisvállalkozás működik. Lőrinciben 8 olyan cég működik, ami középvállalkozásnak 

tekinthető. 

2.6 Az önkormányzat gazdasági helyzete 

Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabilnak tekinthető. A 2018. évet 3.072.208 ezer forint 

költségvetési főösszeggel zárta. A pályázatok önrészét (jellemzően 25, vagy 50%) folyamatosan 

sikerül biztosítani.   

Az Önkormányzat költségvetési rendelet szerinti főösszege az utolsó 3 évben: 

• 2016. év: 1.070.262 ezer forint 

• 2017. év: 1.026.417 ezer forint 

• 2018. év: 3.072.208 ezer forint, amelyből pályázati támogatás 1.400.000 ezer forint.  

Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához 

szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti:  

- az Önkormányzat működési bevételeinek növelési lehetőségeit folyamatosan kell keresni,  

- törekedni kell olyan helyi adórendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi adópolitika 

elvárásainak, és hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrás növelésének,  

- ennek lépéseit a következő években meg kell tenni, ha szükséges, a helyi adó rendeletet felül 

kell vizsgálni,  

- át kell tekinteni az Önkormányzat meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és 

lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát, valamint  

- javaslatot kell kidolgozni az egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges 

vagyontárgyak kihasználására, valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére. 

 

Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a helyi településszerkezeti és szabályozási tervhez 

igazodóan értékesíthető építési telkeinek értékét közműfejlesztés révén is növelje. Az 

Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzéseket 

lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg 

továbbra is. 
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2.7. Folyamatban lévő pályázatok, fejlesztések 

                    2.7.1.  TOP-2.1.2-15HE1-2016-00 Zöldváros I. ütem  

 

Támogatás összege: 409.968.700-Ft 

A fejlesztés célja a város központi tere, a Szabadság tér, és környezetének egyfajta agóraként 

történő újraértelmezése, funkciókkal, lehetőségekkel megtöltése, mely a jövőben közösségi térként 

funkcionál. A projekt a városközpont „egységesítését” a közösségi nyitott és zöld területek 

folytonosságaként hozza létre, mely által a funkciók jól elkülöníthetők, de a célcsoportok 

igényeinek megfelelően össze is kapcsolhatók. A fejlesztés alulhasznosított, illetve használaton 

kívüli önkormányzati terek, épületek, zöldfelületek fejlesztését, átalakítását tervezi az intézkedés 

céljának megfelelő módon történő hasznosítása érdekében. A fejlesztés – mint a város maga – 

alapvetően észak-déli irányú, fő tengelye az Árpád út – Szabadság tér és annak déli 

meghosszabbítása. A projekt magja a Szabadság tér – Templom tér, mely területen 3 fő 

tevékenység, a felhívás szerinti A) B) és C) funkció is megjelenik. A Szabadság térről induló Árpád 

út a város egyik fő közlekedési tengelye, melyen az autós forgalom mellett nagy számú kerékpáros 

és gyalogos közlekedés is zajlik. A park menti út jellege miatt azonban nem csak közlekedés, 

hanem a rekreáció színtere is. A fejlesztés illeszkedik a város arculatához, hagyományos építészeti 

stílusához, a kisvárosi jelleget, a város központi tengelyét nem bontja, inkább kiemeli azt. A 

fejlesztés célja a város jellegét, arculatát meghatározó közösségi központi mag kialakítása, a 

települési identitás erősítését szolgálják az infrastrukturális fejlesztések közé ágyazott soft elemek. 

A soft elemek között helyet kapnak olyan rendezvények, képzések, melyek kifejezettem a hátrányos 

helyzetű lakosságnak, hátrányos helyzetű gyerekeknek szólnak. 

 

 

                     2.7.2.  TOP 2.1.2-16HEI-2017-00002 Zöldellő Város II. ütem 

 

Támogatás összege: 599.994.022-Ft 

 

A pályázat alapján Lőrinci Város Önkormányzata közel 600 millió forint pályázati forrást nyert el. 

A II. ütem fejlesztési területe a Polgármesteri Hivatalról délre eső terület, magában foglalva a 

Kegyeleti parkot, a Városi Könyvtár területét, a CBA előtti területet. A tervek alapján új játszótér, 

állandó színpadelem, futópálya, új aszfaltozott utcaszakasz, országzászló-vizijáték tér, 

multifunkciós sportpálya, új parkolók létesülnek. A pályázat mindemellett az Erőmű tér 

központjának megújítását is tartalmazza közel 100 millió forint értékben, ahol megújulnak a 

sétányok, a zöldterület, a buszmegálló, új játszótér kerül kialakításra.  

 

 

                   2.7.3.  TOP-1.1.3-15-HE1-2016-00006 -"Közösségi piac épület korszerűsítése, fedett és                   

nyitott piactér építése Lőrinciben" 

 

Támogatás összege: 317.010.415-Ft 

 

A TOP 1.1.3-15. kódjelű pályázat keretében lehetőség nyílik a Lőrinci Közösségi Ház felújítására 

oly módon, hogy az a jövőben piaci színtérként is működjön. A pályázat tartalmazza az épület 

komplett külső-belső megújítását, továbbá bővítését szabadtéri fedett piac kialakításával. A piac 

egyetlen bevétele a standok, illetve az épület helyiségeinek bérbeadásából származnának. A tervek 

alapján az épület teljes külső megújítása, fűtési, vizesblokkok helyiségeinek felújítása tartozik bele, 

további hozzáépítéssel, illetve e Közösségi Ház belső helyiségei is másképpen lennének elosztva.  
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2.7.4. TOP-1.4.1-15-HE1-2016-00021 "„Lőrinci Napsugár Óvoda és Bölcsőde  

Rákóczi úti óvodai telephelyének infrastrukturális fejlesztése” 

Támogatás összege: 74.402.050-Ft 

Az óvoda épületének tervezett magastető ráépítésével az épület hővesztesége javul, mivel egy eddig 

a külső léghőmérsékletnek és csapadéknak kitett lapostető helyett, a fűtött teret felülről 

padlásfödém fogja határolni. A tervezett beruházással elérhető várható fűtési költségmegtakarítás 

kb. 30% lesz.  

2.7.5. TOP-3.2.1-16 he1-2017-00015 "önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése"     

Támogatás összege: 53.744.990-Ft 

 

A pályázati kiírás keretében lehetőség nyílik a Lőrinci, Bem utcai védőnői épület energetikai 

korszerűsítésére. A pályázat 100% intenzitású, és támogatja a külső hőszigetelés, nyílászárók 

cseréjének, illetve a fűtési rendszernek a korszerűsítését/cseréjét. Ez esetben is a tervezett 

beruházással elérhető várható fűtési költségmegtakarítás kb. 30% lesz.  

2.7.6. "Hatvan-Apc közötti Zagyva menti kerékpárút"   

Támogatás összege: 1.128.000.000-Ft  

 

A Kormány döntése alapján lehetőség nyílik a Hatvan-Apc közötti kerékpárút megvalósítására 1,3 

milliárd forint összegben a Zagyva mentén, annak bal partján. Az elképzelések szerint a kerékpárút 

legalább 2,25 m szélességben a Zagyva baloldali töltéskoronáján futna 14 km hosszban. A 

kerékpárút az EuroVelo nemzetközi kerékpárút-hálózat része lenne, amelynek ezen ága, délről 

Athéntól indulva, egészen Helsinkiig tart és ennek egy szakasza az érintett út. 

 

2.7.7. EFOP-1.8.2-17-2017-00019 " Praxis Közösség" 

Támogatás összege: 149.917.128-Ft 

 

A pályázat keretében praxisközösséget hozott létre Lőrinci, Heréd, Zagyvaszántó, 

Rózsaszentmárton települések háziorvosainak részvételével, melynek célja az alapellátás keretében 

nyújtott lakóhelyközeli, prevenciós szolgáltatások bővítése, az alapellátási szereplők között 

együttműködések javítása, és a népegészségügyi szemlélet erősítése. Hozzájárul ahhoz, hogy a 

településen az alapellátásban területi ellátási kötelezettséggel dolgozó szakemberek (különösen a 

háziorvos(ok), háziorvosi asszisztens(ek) és területi védőnő(k)) a praxisközösség létrehozásában és 

működtetésében részt vegyenek. 
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3. Fejlesztési koncepció 

 

Lőrinci Város Önkormányzata 2019. októberében elfogadta a 2019-2024. önkormányzati ciklusra 

vonatkozó Településfejlesztési Koncepciót, amelynek célja, hogy a lakosság és a településvezetés 

számára legyen olyan dokumentum, amely tartalmazza Lőrinci fejlődését elősegítő célokat és 

hozzásegíti a város fejlesztéséért felelős képviselőket a megfelelő döntések meghozatalához.  

 

Lőrinci Város Önkormányzata az alábbi fejlesztéseket kívánja megvalósítani a 2019-2024-es 

önkormányzati ciklusban hazai, európai uniós és saját forrásokból: 

1. Lőrinci Városközpont déli rész, illetve az erőműi főtér kialakításának befejezése. 

2. Lőrinci katolikus templom rekonstrukciója - külső/homlokzati/tető felújítása. 

3. Az általános iskola két épületének energetikai korszerűsítése (nyílászárók, hőszigetelő rendszer, 

fűtéskorszerűsítés, tornatermek korszerűsítése), a kezelő szervezet részére, tulajdonosi hozzájárulás 

megadása. 

4. Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása (nyílászárók cseréje, épület hő és talajvíz 

szigetelése).  

5. A városunkban még fel nem újított utak utca aszfaltozása, csapadékvíz elvezetésének megoldása 

és a hozzá tartozó járdák felújítása. 

6. A város közvilágításának korszerűsítése (új kandeláberek). 

7. Lőrinci Szabadság tértől az Erőműi lakótelepig vezető kerékpárút felújítása. 

8. Új kerékpárút kiépítése Petőfibánya felé, Vörösmajor felé, Erőműi lakótelepen, valamint, a 

városközponttól a Lőrinci temetőig. 

9. Erőműi lakótelepen csapadékvíz elvezető csatorna tisztítása, szükségszerinti felújítása. 

10. Az Árpád út páratlan oldalán szervizút/járda építésének folytatása a volt piac- térig. 

11. Lőrinci-Selypben buszforduló kialakítása.  

12. Lőrinci Erőműi lakótelepen további parkolók építése (a meglévők térkövezése). 

13. További játszóterek építése, a meglévők felújítása és bővítése új elemekkel. 

14. A jelenlegi kamerarendszer felújítása, továbbfejlesztése. 

15. Önkormányzati épületek érintés- és villámvédelmi felülvizsgálatából eredő hiányosságok 

megszűntetése. 

16. Selypi saroktól a zagyvaszántói tábláig a járda felújítása, Selypen a posta előtti parkoló építése. 

17. Informatikai és hálózati fejlesztések az önkormányzati intézményekben (szerver, számítógépek 

cseréje). 

18. Buszmegállók felszálló-padkával történő felszerelése. 

19. Erőműnél a garázsokhoz vezető utak aszfaltozása. 

20. Településüzemeltetési dolgozóknak műhely és géptároló kialakítása. 

21. Selypi négyes kereszteződésben (országos közúton) zebra.  

 

Lőrinci Város Önkormányzatának gazdasági programja olyan stratégiai jellegű célokat tűz ki, 

amelyek megszabják az önkormányzati döntések irányát, megfogalmazzák azokat az 

elképzeléseket, amelyeket az elkövetkezendő években az Önkormányzat meg kíván valósítani. 

 
Számos feladat, hatáskör került más szintre, pl. a közigazgatás rendszerébe bekerültek a járások, az 

oktatás szervezésébe a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK). Ez nem jelenti azt, hogy 

az önkormányzatoknak kevesebb feladata lenne, hanem azt, hogy olyan - a korábbiaktól eltérő - 

központi iránymutatások és az ehhez kapcsolódó helyi, települési feladatok végrehajtása és ennek 
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megszervezése került előtérbe, amelyek az Önkormányzatot még szigorúbb gazdálkodásra 

kényszerítik. Jelen helyzetben a nagyságrendi bevételnövelést saját erőből nem lehet elérni, a 

gazdaság helyi szereplői a fejlődést tekintve stagnálást mutatnak. Ebből következik, hogy a 

fejlesztések jelentős része csak pályázati forrásból oldható meg. 

 
3.1 A koncepciót meghatározó stratégiai tényezők 

Az Európai Unió tagjaként Magyarország jogosulttá vált az Európai Unió fejlesztési 

támogatásainak, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és Kohéziós 

Alap továbbá, a Szolidaritási Alap forrásainak igénybe vételére. 

 

A jóváhagyott operatív programok közül Lőrinci Önkormányzatát elsősorban az alábbiak érintik: 

• Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 

• Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 

• Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) 

• Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 

• Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) 

• Vidékfejlesztési Program (VP) 

• Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) 

 

A fejlesztések megítélésénél az alapfeladatok biztonságos és magas szintű ellátásának 

mindenképpen prioritást kell élveznie. 

Szükséges továbbá feltérképezni, hogy milyen lehetséges további bevételi forrásokat tudunk 

megteremteni, ehhez elemzéseket kell készíteni. Pl. vállalkozások ösztönzése, turisztika 

fellendítése, egészségügyi létesítmények bevonzása stb. Az önkormányzat célja, hogy elkészítse az 

ehhez szükséges elemzéseket, hatástanulmányokat. 

 

3.2 Működési és fejlesztési alapelvek 

3.2.1 Általános működési alapelvek 

Lőrinci Önkormányzata a fejlesztési programja megvalósítása érdekében az alábbi alapelveket 

határozza meg: 

• bevételek és kiadások egyensúlyának megtartása az önkormányzati kötelező feladatok 

magas szintű ellátásának megtartásával, 

• az Önkormányzat fizetőképességének megtartása, a stabil pénzügyi helyzet biztosítása, 

• a munkanélküliség alacsony szinten tartása, 

• a szociális ellátások rászorultságtól függő biztosítása, 

• költséghatékony közszolgáltatások biztosítása, 

• a civil szervezetek közéleti szerepének és gazdaságfejlesztési, társadalmi kohéziós 

funkcióinak megtartása. 
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3.2.2 Fejlesztési alapelvek 

Lőrinci Önkormányzata a fejlesztési programja megvalósítása érdekében az alábbi fejlesztési 

alapelveket határozza meg: 

• az EU forrásokra is építő fejlesztés megvalósítása a bevételek lehetséges maximalizálásával, 

többletbevételi források felkutatásával, 

• a fejlesztések, beruházások megvalósítása során a leggazdaságosabb és költséghatékony 

megvalósítás (legolcsóbb árajánlat, megfelelő garancia, minél kisebb hitelszükséglet, 

gazdaságos működtetés stb.) kiválasztása, 

• a gazdasági környezet és regionális kapcsolatok élénkítése, a térségi szerepvállalás 

hangsúlyozása, 

• az önkormányzati ingatlanvagyon hatékony kihasználása, hasznosítása, 

• a környezettudatos, környezetbarát gazdaságfejlesztési szempontok bevonása terveinkbe, 

• a lakosság igényeinek figyelembevételével kialakított gazdaságfejlesztési stratégia kidolgozása 

a polgárok identitástudatának, lokálpatriotizmusának erősítésével, 

• az önkormányzati intézmények működésének racionalizálása, fejlesztése, 

• a sorra kerülő fejlesztések a lakosság életminőségének javítását, ellátásának korszerűsítését 

célozzák, azok minőségi javulását eredményezzék, 

• a helyi vállalkozások élénkítése, 

• civil szervezetek közéleti szerepének és gazdaságfejlesztési, társadalmi kohéziós funkcióinak 

erősítése, 

• az idegenforgalmi lehetőségek intenzívebb kihasználásának vizsgálata. 

 

 
4. Fejlesztési program 2019-2024 

4.1 A gazdasági programot befolyásoló tényezők 

• a település adottságai, 

• a lakosság összetétele, igényei, 

• az önkormányzat vagyoni helyzete, jelenlegi, illetve várható pénzügyi kondíciói, 

• a polgármesteri program, 

• a képviselő-testület és a bizottságok javaslatai, 

• a településen működő intézmények és szervezetek javaslatai. 

• a kormányzat gazdaságpolitikája, 

• a megyei, ezen belül a járási területfejlesztési operatív program, 

• nemzeti és EU-s pályázati források, 

A gazdasági programban meghatározott célok eléréséhez a képviselő-testületnek az alábbiakra kell 

koncentrálnia: 

• a célkitűzések egymásra épülő megvalósítása, 

• a szükséges anyagi források és eszközök megteremtése. 
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4.2 Az önkormányzati gazdálkodás forrásai 

Az önkormányzat a költségvetési bevételeivel, kiadásaival önállóan gazdálkodik. Az 

önkormányzatok költségvetése az államháztartás része, ahhoz teljes pénzforgalmával kapcsolódik. 

Az önkormányzat feladatellátási feltételeit a saját bevételekből, átengedett központi adókból, más 

gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, a központi költségvetési támogatásokból teremti meg. 

4.3 Infrastrukturális fejlesztések, településüzemeltetés 

Lőrinci Város Önkormányzatának településfejlesztési politikájának legfőbb célkitűzése, hogy az 

önkormányzati vagyon a Képviselő-testület ciklusa alatt tartósan ne csökkenjen, olyan 

fejlesztéseket vállaljon, amelyekkel a megvalósuló eszközöket, programokat a működtetés során is 

zökkenőmentesen finanszírozni tudja, esetleg bevételnövelést is biztosít. 

A 3. pontban ismerteteken túl, tervezett infrastrukturális fejlesztések: 

• városunkban kiépített szennyvízhálózat, és hozzátartozó műtárgyak műszaki színvonalának 
folyamatos szinten tartása, fejlesztése,  

• az energiaszolgáltatás infrastruktúrájának fejlesztése, az energiaellátás és közvilágítás 

korszerűsítése, 

• felszíni vízelvezető árkok építése, meglévők karbantartása, felújítása, tisztítása, 

• helyenként a vízelvezető árkok befedése, parkolók kialakítása, 

• köztemető korszerűsítése, magasabb színvonalú karbantartása,  

• szilárd útburkolatok, járdák kivitelezése, jelentős forgalmat bonyolító belterületi utak kiépítése, 

szükség szerinti folyamatos kátyúzása, 

• a közlekedési koncepció felülvizsgálata (pl. új KRESZ táblák kihelyezése, a régiek 

karbantartása, szükség szerint utcák egyirányúsítása, a biztonságos közlekedés érdekében 

szükséges intézkedések, a gyermekek által napi szinten nagy létszámban használt útvonalakhoz 

figyelmeztető táblák kihelyezése az autósok számára, biztonságos gyalogátkelőhelyek kialakítása) 

• közterületek fokozott gondozása, tisztán tartása, karbantartása, köztéri szeméttárolók 

kihelyezése, 

• település-virágosítási program indítása, amelyhez szükséges igénybe venni támogatók, 

önkéntesek segítségét, 

• köztéri építmények, műemlékek, emlékművek állagának megőrzése, 
• meglévő játszóterek állagmegőrzésére, fejlesztése. 

 

4.4 Nevelés-oktatás 

Önkormányzatunk a Hunyadi Mátyás Általános Iskola fenntartását 2013. január 1-jei hatállyal 

átadta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak, azonban az iskola épületének 

tulajdonosaként továbbra is gondoskodik annak szükség szerinti karbantartásáról, üzemeltetéséről. 

Az önkormányzat fenntartásában működik az óvodai és a bölcsődei feladatellátása két telephelyen. 
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Feladatok a nevelés-oktatás területén: 

• az óvodai ellátás megszervezése a törvényi előírások szerint, 

• a meglévő köznevelési intézményrendszer kapacitásbővítése, 

• óvodás gyermekek folyamatos nyári ellátásának megszervezése, 

• környezettudatos nevelési-oktatási stratégia megalkotása (óvoda-iskola), 

• az intézményi internet kapcsolatok fejlesztése, 

• kötelező mindennapos testnevelés biztosításához szükséges infrastruktúra biztosítása, 

• az intézmények pályázati tevékenységének segítése, 

• az oktatási-nevelési intézmények hatékonyabb működtetése, 

• szorosabb együttműködés a nevelési-oktatási intézmények körében,  

• az intézményeknél az energiatakarékossági szempontok előtérbe kerülésének 

szorgalmazása, 

• művészeti képzés támogatása, 

• ifjúságvédelmi oktatás, drog- és alkohol-prevenció.  
 

 
              4.5. Kultúra és közművelődés 

• településarculat kulturális alapú megteremtése, 

• közösségi és kulturális élet fellendítése, művészeti kezdeményezések támogatása, 

rendszeres művészeti események helyszíne, 

• helytörténeti feltáró munka folytatása, 

• bemutatkozási lehetőségek biztosítása a helyi művészek számára (költői est, felolvasó est, 

kiállítások, bemutatók szervezése), 

• a Művelődési Ház és a Könyvtár többfunkciós intézmény hatékonyabb működtetése, 

• a Művelődési Ház és Könyvtár hatékony együttműködésének elősegítése a helyi, illetve 

térségbeli társintézményekkel, civil szervezetekkel, közösségekkel, 

• kulturális kreatívok a városért - a helyi képzőművészek alkotásainak megjelenése a 

közintézményekben, időszakos kiállítások, állandó tárlatok, 

• hagyományápoló tevékenységek folytatása, támogatása, 

• ismertebbé tenni a könyvtári szolgáltatások körét, 

• a könyvtári nyitva-tartás igényekhez való igazítása, 

• a település múltját bemutató tárlat elhelyezése, 

• a helyi kiadványok és Lőrinci hírnevét öregbítő civil kezdeményezések megjelenésének 

támogatása, 
 

4.6. Sport, rekreáció 

A lakosság egészségmegőrzése érdekében hosszú távon a sporttevékenységek középpontjába a 

gyermek- és ifjúsági sportot - ezen belül a testnevelést - a versenysportot, az utánpótlásnevelést, 

valamint a szabadidősportot állítja. 
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• sportélet fellendítése, sportolási lehetőségek javítása, sportpályák létesítése, 

• mozgásra, sportolásra ösztönzés, egészséges életmód népszerűsítése, 

• a helyi sportlétesítmények folyamatos karbantartása, maximális kihasználása, 

• pályázati forrás felkutatása tanuszoda építésére, amely lehetőséget biztosítana a 

mindennapos testnevelés egy formájára és élsport utánpótlás előkészítő tanfolyamok 

indítására, 

• együttműködés sportszövetségekkel a sportolási lehetőségek bővítése érdekében, 
• önkéntes munka felhasználása (pl. pálya karbantartás) 

• közös tervezés, együttműködés, koordináció, szolgáltatás, és infrastruktúrafejlesztés a 

cserkészettel, 

• szabadidő park bővítése, sporteszközökkel, szabadtéri fitneszeszközökkel (0-99 éves 

korosztály számára) 

sportegyesületek pályázati tevékenységének szorgalmazása, segítése. 

 

 
4.7 Turisztika, idegenforgalom 

A környezetvédelmi szempontok érvényesítése mellett érdemes gondoskodni az idegenforgalom 

fellendítéséről, turisztikai lehetőségek jobb kihasználásáról. Erre kiváló teret teremtett a Zagyva 

töltésen megépült kerékpárút, amelyen Hatvantól – Lőrinci - Apc útvonalon lehet kerékpározni.  

• aktív turizmus lehetőségeinek megteremtése (pl. lovasturizmus, kerékpárutak, 

túraútvonalak)  

• a település marketing tevékenységének erősítése, kereskedelmi szálláshelyek kialakításának 

ösztönzése, 

• Lőrinci turisztikai, idegenforgalmi térkép és nyomtatványok megjelentetése, terjesztése, 

• önkéntes munka felhasználása (pl. turista táblák karbantartása) 

• turisztikai együttműködések elősegítése, 

• gyermektúra útvonalak kialakítása, 

• szoros együttműködés a környező településekkel, közös rendezvények.  

 4.8 Környezet- és természetvédelem 

 

• környezeti fenntarthatósági, mint kiemelt szempont figyelembevétele, 

• a lakossági környezettudatosság és értékmegóvó magatartás fejlesztése, 

• hulladékgazdálkodási feladatok környezettudatos ellátása, 

• zagyvamentő akciók, zagyva partvonalának, partjának rendezése, 

• természeti értékek védelme, 

• zöldhulladék komposztálása, hasznosítása település szinten. 
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4.9 Szociális és egészségügyi ellátás 

Önkormányzatunk fontosnak tartja a szociális és egészségügyi alapellátások biztosítását, olyan 

szociális háló megteremtését, amely biztonságot nyújt a település lakosságának. Az elmúlt években 

felújítottuk a háziorvosi rendelőinket, a Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézményt, valamint az 

Idősek Otthonát. A Képviselő-testülete a következő célok elérésére, megvalósítására törekszik: 

• családsegítés, gyermekjóléti szolgálat további biztosítása 

• az egészséges életmóddal, az egészségmegőrzéssel, az időskorúak problémájával, a 

hátrányos szociális helyzetbe került személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, 

segítő tevékenységre irányuló kezdeményezések támogatása, 
• a már meglévő 12 férőhelyes bölcsőde esetleges bővítése, 

• szociális étkeztetés, főzőkonyha fejlesztéséhez pályázati forrás keresése a helyi 

gyermekintézmények, szociálisan rászorulók és idősek ellátása érdekében, 

• idősek napközbeni ellátásnak megszervezése, 

• baba-mama és várandós klub szervezése (védőnők bevonásával), 

• ellenszolgáltatás nélkül felajánlott szűrések, egészségügyi tanácsadásokhoz helyiség 

biztosítása ingyenesen, 

• idős gondozás megszervezése: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek klubja, idősek 

napközbeni ellátásának megszervezése, 

• ingyenes szűrőprogramok szervezése (Egészségnap hagyományának folytatása), 

• együttműködés a Magyar Vöröskereszttel (véradás, rendezvények, oktatás), 

• ifjúságvédelem, drog- és alkohol-prevenció. 

 

4.10 Közbiztonság, tűz- és polgári védelem 

A katasztrófavédelmi törvény szerint a polgári védelem össztársadalmi feladat-, eszköz- és 

intézkedési rendszer, amelynek célja a lakosság életének megóvása, az életben maradás 

feltételeinek biztosítása és a lakosság felkészítése a katasztrófák hatásainak leküzdése érdekében. 

 

Az Önkormányzat a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, illetve színvonalának javítása 

érdekében: 

• támogatja a közbiztonság növelését segítő programok, tájékoztatók szervezését, 

• a lakosság biztonságérzetének javítása, a bűnözés megelőzése és a felderítés hatékonysága 

érdekében kamerás térfigyelő rendszer kiépítését folytatja,  

• az önkormányzati intézmények vonatkozásában figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szabályzattal 

való rendelkezést, tájékoztatást kér a szabályozások évenkénti felülvizsgálatának, a tűzvédelmi 

oktatás megtartásának és a kapcsolódó nyilvántartások vezetésének megtörténtéről, 

• javaslatokat, észrevételeket tesz a rendőrség helyi munkájának hatékonyabbá tételére, felhívja a 

rendőrség figyelmét a tudomására jutott, közbiztonságot veszélyeztető körülményekre, 
• anyagilag támogatja a körzeti megbízott feladatainak ellátását, 
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• bűnmegelőzési programokon és kábítószer ellenes felvilágosító programokon történő aktív 

részvételre törekszik, népszerűsítve azokat, 

• katasztrófa védelemmel kapcsolatos ismertető anyagokat folyamatosan publikálja a honlapon, 

városi újságban, 

• közterületfelügyelő alkalmazásával elősegíti városunkban a lakosok jogkövető magatartását. 

A katasztrófavédelmi törvény szerint a polgári védelem össztársadalmi feladat-, eszköz- és 

intézkedési rendszer, amelynek célja a lakosság életének megóvása, az életben maradás 

feltételeinek biztosítása és a lakosság felkészítése a katasztrófák hatásainak leküzdése érdekében. 

 

4.11 Közösségi élet, civil szféra 

• az éves költségvetésben a helyi önszerveződő közösségek számára pénzügyi alap 

biztosítása, amelyből pályázati úton részesülhetnek a civil szervezetek, 
• szorosabb együttműködés a civil szervezetekkel, 

• civil szervezetekkel közös hosszú-, közép- és rövidtávú tevékenységi tervek összeállítása és 

bevonásuk a megvalósításba, 
• lakosság bevonása programokba, közösségi tevékenységekbe, 

• önkénes munkák, összefogások fejlesztése, 

• annak vizsgálata, hogy melyek azok az önként vállalt feladatok, amelyekből a civil szféra 

partnerként részt vállalhat meghatározott erőforrások biztosítása mellett és megfelelő 

együttműködési keretek között. 

 

 
4.12   Marketing és kommunikáció 

Erősíteni szükséges a település marketing tevékenységét az alábbi eszközökkel: 

• a lakosság folyamatos tájékoztatása, 

• honlap naprakész vezetése, 

• lakossági fórumok szervezése, 

• elért eredményekről írásos-képes összefoglaló készítése, 

• Önkormányzati hírek megújítása, 

• hirdetőtáblák számának növelése, naprakész információkkal való ellátása, 

• közvélemény kutatások készítése, 

• aktív kommunikáció a helyi vállalkozásokkal, 

• környező településekkel közös marketing stratégia kialakítása. 
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4.13 Munkahelyteremtés, foglalkoztatás elősegítés 

A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban 

romlanak az életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az Önkormányzat szociális 

kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt. A munkahelyteremtés feltételeinek 

elősegítése érdekében az Önkormányzat: 

• a közszolgáltatások megtartása, illetve bővítése révén munkahelyet teremt, és tart fenn a 

köztisztviselők, közalkalmazottak foglalkoztatásával, 

• figyelemmel kíséri a közfoglalkoztatási/közmunka program pályázati lehetőségeit, továbbra 

is részt vesz a közfoglalkoztatásban, 

• közfoglalkoztatási programok megvalósítása céljából együttműködik a munkaügyi 

központtal, 

• minden évben részt veszünk a diákmunka programban, ezzel is a lőrinci fiataloknak 

biztosítva nyári munkalehetőséget, 

• megvizsgálja a közfoglalkoztatottak továbbfoglalkoztatásának lehetőségeit, 

• megbecsüli a helyi vállalkozókat, akik munkát és ezáltal, megélhetést biztosítanak az itt 

élők számára (vállalkozásbarát önkormányzat), 

• aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, ehhez a 

honlapján szükség szerint hirdetési lehetőséget biztosít. 

 

4.14 Nemzetiség jogainak biztosítása 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a hivatalán keresztül biztosítja a nemzetiség jogainak 

érvényesülését, gondoskodik az önkormányzat és a településen működő helyi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat együttműködési lehetőségeinek és területeinek (oktatás, sport, kultúra stb.) a 

feltárásáról, gondoskodik a helyi esélyegyenlőségi program megalkotásáról. 

 

 
4.15 Együttműködés helyi történelmi egyházakkal 

Lőrinci Város Önkormányzata folytatni kívánja a kialakult korrekt kapcsolatot a helyi történelmi 

egyházakkal, és lehetőségei szerint anyagilag is támogatni kívánja az egyházközségek 

rendezvényeit, fejlesztéseit, épületeik állagmegőrzési, műemlékvédelmi, korszerűsítési 

munkálatait. 

 

4.16 Önkormányzati, közigazgatási feladatok 

Az Önkormányzat közigazgatási feladatait a Lőrinci Polgármesteri Hivatal látja el. Az 

ügyfélfogadás kulturáltságának, tárgyi környezetének javítása érdekében törekedni kell a hivatali 

célú elhelyezés megújítására, bővítésére. Ehhez lehetőség szerint pályázati és egyéb forrásokat kell 

igénybe venni. 
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A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges: 

• a szolgáltató jellegű közigazgatás hatékonyabb megteremtése, 

• az informatikai lehetőségek fejlesztése a modernkor követelményeinek megfelelően, 

• a település honlapjának közérdekű hírekkel történő bővítése, 

• a Képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatok honlapon keresztül történő 

hozzáférése, 

• ügyfélbarát polgármesteri hivatal működtetése, 

• az elektronikus közigazgatási szolgáltatások, ügyintézés fejlesztési lehetőségeinek 

feltárása, 

• a közigazgatási munka támogatása, tárgyi és infrastrukturális feltételeinek javítása, 

• térinformatikai rendszer kiépítésére. 

• feladatmegosztás a képviselő-testületben, a képviselők bevonása az aktív érdemi munkába, 

• közfoglalkoztatottak számának növelése. 

 

 
4.17 Vállalkozások 

• helyi vállalkozások élénkítése, fellendülésének segítése, vállalkozói kör bővítése, 
• a törvényi keretek között a helyben adót fizető vállalkozások előnyben részesítése a nem 

helyi vállalkozásokkal szemben, 

• vállalkozói aktivitás növelése, 

• helyi vállalkozók adatbázisának létrehozása, 

• telephely szolgáltatás lehetőségeinek vizsgálata, 

• inkubátorház vállalkozói szolgáltatások bővítése, 

• fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása, 

• vállalkozóbarát integrált településfejlesztés. 
 

5. Adópolitika 

Az önkormányzati bevételek körében az állami támogatások növekedésére reálisan nem 

számíthatunk a közeljövőben. A tervezés során ezért az állami támogatások jelenlegi szintjére, 

esetleges további csökkenésére kell készülnünk ebben a ciklusban. Így az önkormányzat saját 

bevételeinek szerepe megnő, ezért minden lehetőséget ki kell használnunk eddigi forrásaink 

megtartására, lehetőség szerinti növelésére. 

 

A bevételeink körében meghatározóak a helyi adók, különösen az építmény, telek- és az iparűzési 

adó. Ezek mértékének csökkentésére jelenleg nincs lehetőség, ugyanakkor a bevételeinket új 

vállalkozások, új magánberuházások által fizetett adókkal növelhetjük a jövőben. Ezért kiemelt 

szerepet szánunk a befektetések, új vállalkozások letelepedésének ösztönzésére, zöld, barna mezős 

beruházások támogatása. Az önkormányzati közszolgáltatások finanszírozhatósága érdekében - de 

az elvárható méltányos, igazságos közteherviselés elve alapján is - az adóviselési képességgel 

rendelkezőknek továbbra is hozzá kell járulniuk az indokolt közösségi kiadásokhoz, míg az erre 

anyagi okból nem képesek gondos szabályozással mentesíthetők a teher alól.  
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2017.12.31 2018.12.31 2019.12.31 2020.03.31 

Adónemek 

  
Bevétel 

(eFt) 
% 

Bevétel 

(eFt)  
% 

Bevétel 

(eFt) 
% 

Bevétel 

(eFt) 
% 

Építményadó 45 521 8,93 42 693 9,37 56 512 10,52 25 877 12,15 

Telekadó 142 309 27,92 118 365 25,99 144 891 26,98 57 776 27,13 

Iparűzési adó 308 327 60,49 282 126 61,94 318 204 59,26 128 657 60,42 

Gépjárműadó 

32 693 

2,57 

29 863 

2,62 

33 537 

2,47 

12 542 

2,36 40%: 40%: 40% 40% 

13 077 11 945 13 287 5 017 

Talajterh. díj 513 0,1 373 0,08 4 044 0,75 610 0,29 

Összesen 509 747 100 455 502 100 536 938 100 212 921 100 

 

A költségvetési tervezés során a feladatot finanszírozó, ugyanakkor igazságos elveket kell 

alkalmazni. Az igazságos közteherviselés elve azt is jelenti, hogy a hivatalnak minden jogszerű 

eszközt (ellenőrzés, behajtás, végrehajtás) alkalmaznia kell az adóbevételek megszerzéséért, a 

hátralékok csökkentéséért, kiterjesztve a saját bevételt jelentő bírságokra is. Az Önkormányzat 

Képviselő-testülete az adóztatást úgy kívánja alakítani, hogy az a stabilitás, állandóság mellett 

folyamatosan az Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentse, ugyanakkor igazságos is legyen az 

adózói kört illetően. A helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselő-testülete: 

 

• minden év novemberéig megvizsgálja a helyi adóztatás által nyújtott bevételszerzési 

lehetőségeket, szükség szerint a települési adó bevezetésének indokoltságát, 

• adó fajtánként meghatározza az érintett adózói kör nagyságát, a rendszerbe beépítendő - a 

gazdasági program célkitűzéseit elősegítő - kedvezmények és mentességek rendszerét, a 

várható bevételeket, és az adóztatás miatt jelentkező negatív hatásokat, 

• adófajtákat összehasonlítva dönt a bevezetendő, illetve fenntartandó adókról, az adórendelet 

módosításokról, 

• csak olyan adórendeleteket fogad el, amely a lakosság számára még elviselhető anyagi 

terhet jelent, és nem hat a vállalkozók működésének, fejlesztési elképzeléseinek gátjaként. 

Az adóbevételek növelése érdekében a Képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy: 

• az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében rendszeresen tájékozódik az 

adókintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, illetve a szükséges adó 

végrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért 

eredményekről, 

• az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében tájékoztatást kér az 

adóalanyi kör adóbejelentkezési kötelezettsége teljesítéséről, a lehetséges adóalanyok és a 

vonatkozó nyilvántartások egyeztetésének eredményéről, 
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• az adózók tájékoztatást kapjanak az adóbevételek felhasználásáról, mivel az adóforintok 

ismert felhasználási célja, illetve elért eredményei segítik az önkéntes befizetést, 

• az önkormányzati adóhatóság éljen adóeljárási törvény alapján biztosított adóellenőrzési 

jogával, és az adóellenőrzések eredményéről a Képviselő-testület legalább évente 

tájékoztatást kapjon. 

Az egyéb adó, illetve adó jellegű bevételek esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete az 

adóbevételek maximalizálására törekszik. 
 

6. Vagyongazdálkodás  

Az önkormányzat vagyona a 2019. évi zárómérleg alapján 6.675.691.333 forint.  

A vagyon az elmúlt években növekedést mutat. A vagyonnövekedés oka abban keresendő, hogy 

az Önkormányzat sikeres vagyongazdálkodási politikája segítségével: 

• saját erőből, önkormányzati forrásokból fejlesztéseket tudott megvalósítani, 

• sikeres pályázatokon vett részt, és azok eredményeképpen nőtt a vagyon. 

Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó főbb ingatlanok: 

• Közterületek, közutak, járdák. 

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon körébe tartozó főbb vagyonelemek: 

• Polgármesteri Hivatal, óvodák, iskola, rendelők, könyvtár és művelődési és közösségi 

ház, sportpálya, közművek. 

Forgalomképes vagyon körébe tartozó ingatlanok: 

• építési telkek, szántók, bérlakások, étterem. 

Lőrinci Város Önkormányzatának 2019. évi vagyonmérlege 

Megnevezés Előző időszak Tárgyidőszak 

      

A/I/2 Szellemi termékek (112,118-ból,119-ből) 8 861 501 9 161 166 

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11)  (=01+02+03) 8 861 501 9 161 166 

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 

(121,122,128,129) 
3 941 424 937 3 914 220 795 

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) 39 287 286 47 645 992 

A/II/4 Beruházások, felújítások (15) 134 843 765 1 445 449 632 

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09) 4 115 555 988 5 407 316 419 

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e) 

(161,162,163,164,165,168) (=12+...+16) 
19 538 676 19 538 676 

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 

168-ból) 
17 493 971 17 493 971 

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (165, 168-ból) 2 044 705 2 044 705 
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A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17)   

(=11+17+20) 
19 538 676 19 538 676 

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 

(=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1)  (=04+10+21+27) 
4 143 956 165 5 436 016 261 

C/II/1 Forintpénztár (321) 674 995 557 680 

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32)  

(=47+48+49) 
674 995 557 680 

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) 1 527 759 243 1 163 867 813 

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=51+52) 1 527 759 243 1 163 867 813 

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34)  (=46+50+53+56) 1 528 434 238 1 164 425 493 

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú 

támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) (3511) 
  3 040 000 

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 

(=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68) 
18 322 243 56 549 970 

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú 

adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben 

esedékes követelés) 

6 871 991 36 536 812 

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és 

szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 

093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes 

követelés) 

7 614 638 14 359 264 

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb 

közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a 

költségvetési évben esedékes követelés) 

3 835 614 5 653 894 

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 

(=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=70+...+78) 
14 246 612 14 705 047 

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések 

készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített 

szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 

094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) 

4 839 064 4 408 507 

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi 

bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben 

esedékes követelés) 

838 077 554 003 

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 

(3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes 

követelés) 

5 983 041 6 221 206 

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott 

általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a 

költségvetési évben esedékes követelés) 

2 570 730 3 485 631 

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések 

kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre (3514-ből, 3582-

ből, illetve 0940822-ből a költségvetési évben esedékes követelés) 

9 753 9 753 

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által 

fizetett kártérítésre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a 

költségvetési évben esedékes követelés) 

1 1 

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési 

bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094102-ből a költségvetési évben 

esedékes követelés) 

5 946 25 946 

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 

(=D/I/5a+...+D/I/5e) (3515, 3583-ból) (=80+...+84) 
110 236 110 236 

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi 

eszközök értékesítésére (3515-ből, 3583-ból, illetve 09532-ből a 

költségvetési évben esedékes követelés) 

110 236 110 236 

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett 

pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) (3516, 3584-ből) 
100 000 100 000 

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351)  

(=58+60+62+69+79+85+89+93) 
32 779 091 74 505 253 

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=144+...+149) 1 600 680 10 326 
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D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 

365186) 
1 600 680 10 326 

D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) 150 000 150 000 

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) 

(=143+150+...+157) 
1 750 680 160 326 

D) KÖVETELÉSEK  (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=102+142+158) 34 529 771 74 665 579 

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható 

általános forgalmi adó (36411) 
    

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 

(36412) 
604 000 2 149 000 

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) 

(=E/I/1+...+E/I/4) (=160+...+163) 
604 000 2 149 000 

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422) -777 017 -1 656 000 

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) 

(=165+166) 
-777 017 -1 656 000 

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő 

fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai (3662) 
  91 000 

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III2) 

(=168+169) 
  91 000 

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI  ELSZÁMOLÁSOK 

(=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=164+167+170) 
-173 017 584 000 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 

(=28+43+57+159+171+175) 
5 706 747 157 6 675 691 333 

G/I  Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) 5 383 968 282 5 383 968 282 

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) 3 914 440 3 914 440 

G/IV Felhalmozott eredmény (414) -1 252 824 016 147 223 005 

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása (415)     

G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) 1 400 047 021 753 438 895 

G) SAJÁT TŐKE  (= G/I+...+G/VI) (41) (=177+178+182+...+182) 5 535 105 727 6 288 544 622 

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 

(4211) 
8 004 322 289 

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 

(4213) 
6 660 045 41 870 117 

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú 

kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) (4215) 
374 260   

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216) 24 143 500 9 856 000 

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra (4217) 22 664 569   

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási 

kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l) (4219) (>=197+...+208) 
48 115 790 351 

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi 

lízing kiadásaira (4219-ből, illetve 059172-ből a költségvetési évben 

esedékes kötelezettség) 

48 115 790 351 

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) 

(421) (=184+...+188+191+192+193+196) 
53 898 493 52 838 757 

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi 

kiadásokra (4223) 
357 612   

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 

finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=223+...+232) 
35 250 577 248 960 302 

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 

hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 

(4229-ből, illetve 0591112-ből a költségvetési évben esedékes 

kötelezettség) 

25 000 000 236 902 894 

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 

államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 

 (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes 

kötelezettség) 

8 926 087 12 057 408 
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H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 

pénzügyi lízing kiadásaira (4229-ből, illetve 059172-ből a költségvetési 

évben esedékes kötelezettség) 

1 324 490   

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 

(=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=210+...+214+217+218+219+222) 
35 608 189 248 960 302 

H/III/1 Kapott előlegek (3671) 33 015 897 26 553 626 

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673) 374 897 737 708 

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, 

biztosítékok (3678) 
4 412 122 15 865 463 

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) 

(367) (=234+...+242) 
37 802 916 43 156 797 

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=209+233+243) 127 309 598 344 955 856 

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása (441) 34 668 377 34 668 377 

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) 9 663 455 7 522 478 

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) 

(=246+247+248) 
44 331 832 42 190 855 

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=183+244+245+249) 5 706 747 157 6 675 691 333 

 

A pénzügyi politika része a kiadások korlátozása a legszükségesebb mértékig, az ésszerű, takarékos 

gazdálkodás jegyében. Ezen a téren tovább kell folytatni az eddigi lépéseket, és csak az indokolt 

igényeket - méghozzá finanszírozhatóan - kielégítő intézményhálózatot, illetve közszolgáltatási 

struktúrát szabad működtetni. Cél, és nem könnyen megoldható feladat a csökkenő források mellett 

a költségvetés egyensúlyának megőrzése, a működtetési célú hitelmentesség fenntartása és a 

megkezdett fejlesztések, beruházások folytatása. 

 

Az önkormányzati vagyon forgalomképtelen „törzsvagyon" részének funkciója a közszolgáltatások 

és infrastruktúra biztosítása (pl. utak, közterületek, intézmények). Ennek állagát megóvni, javítani, 

értékét lehetőség szerint növelni kell karbantartással, felújítással, beruházással. Az önkormányzat 

vagyonát meg kell őriznünk, annak értéke nem csökkenhet. Ennek érdekében ugyancsak fontos 

vagyonhasznosítási alapelv a „vagyonért vagyont" elvének alkalmazása, azaz a forgalomképes 

vagyon hasznosításából származó bevételeket csak vagyonszerzésre, beruházásra, fejlesztésekre 

lehet felhasználni. 

 

 
7. Zárszó 

Önkormányzatunk alapvető célja az, hogy a város infrastruktúra fejlesztésével, a közszolgáltatások 

színvonalának emelésével javítsa a lakosok életminőségét. Ebben a törekvésében az önkormányzat 

számít a település minden polgárára, az itt működő vállalkozásoknak, a civil szervezeteknek és az 

itt érdekelt közszolgáltatóknak, az állami és önkormányzati intézmények minden munkatársának 

aktív részvételére és konstruktív együttműködésére.  

 

Önkormányzatunk törekszik arra, hogy a különböző erőket és tevékenységeket összehangolja, 

közös célok érdekében összekovácsolja, minden itt élő, itt dolgozó vagy ide látogató ember közös 

érdekét szolgálva. 
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Az előzőekben bemutatott gazdasági koncepció akkor lesz eredményes, ha a lehető legtöbb dolog 

megvalósul belőle, azonban a működés külső feltételei várhatóan nagymértékben változnak az 

elkövetkező években. A központi támogatás fokozatosan csökken, a helyi gazdaság dinamikája is 

várhatóan csak akkor erősödik, ha a gazdasági környezet állapota jelentősen javul, nagymértékű 

gazdaságélénkítési programok várhatóan az európai fejlesztések kapcsán újra indulnak. 

 

A gazdasági program az Önkormányzat feladataira történő felkészülést kívánja szolgálni, azzal a 

kiegészítéssel, hogy a változó körülményekhez való igazodás megkívánja, hogy adott helyzetben a 

város vezetése rugalmasan tudjon alkalmazkodni. Lőrinci Város Önkormányzata felkészült arra, 

hogy feladatait megfelelő színvonalon tudja ellátni a település szolgálatára. 

 
Lőrinci, 2020. április 23.  

 

  Vig Zoltán 

Polgármester  


