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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 

LENTI ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA integrált településfejlesztési programjában célul tűzte ki a 

Városközpont Akcióterület déli városrészének megújítását, a zöldfelületek és a közterületek 

fejlesztését valamint új vállalkozási terek kialakítását a terület gazdaságélénkítésének érdekében. 

A fejlesztési program célja a zöld – rekreációs funkciók fejlesztése, a települési arculat és identitás 

erősítése, egy olyan összefogott, városi arculat kialakítása, aminek köszönhetően Lenti és térsége 

egységesen tud megjelenni a piacon, a közterületek állapotának fejlesztése, a kereskedelmi és 

szolgáltatás kínálat bővítése, valamint a déli városrész és a belváros kapcsolatának fejlesztése. 

A fejlesztés akcióterületen belüli fókusza Lenti vasúton túli területei a déli városrészben, ugyan a 

belvárosi területek közelében, azonban a vasút és az ipari területek elszigetelő hatása miatt, attól 

kissé leszakadva található. 

A fejlesztés végrehajtja a térszerkezet strukturálását, a hangsúlyok kialakítását valamint a köztér-

hierarchia felállítását, tiszteletben tartva a meglévő alapvető szerkezeti struktúrát. A zöld város 

programnak köszönhetően növekedik a zöldfelületek aránya, új közparkok kerülnek kialakításra, 

használható, az aktív sportolást lehetővé tevő funkciók lesznek meghatározva. 

A Fürdő környéke értékes koros fasorokkal tagolt, tágas, nyugodt környezet, mely átmenetet képez 

a kisvárosias miliő és a táji környezet között.  A tervezett fejlesztések célja ennek a karakternek 

részletes kibontása és a zöldfelületi attrakciókkal erősíteni a turisztikai vonzerőket. Ennek elemei: 

 

A Fejlesztési program projektelemei: 

1. Téli fogadótér és a Szabadidő és Rekreációs központ környezetének kialakítása 
2. Táncsics Mihály utca megújítása 
3. Fürdő melletti sétány kialakítása  
4. Volt temető átalakítása - kortárs közpark 
5. Vizes játszótér kialakítása 
6. Spotpályák létesítése 
7. Kifolyó termálvíz csatorna rendezése - kortárs közpark 
8. Táncsics sétány és fürdő melletti sétány összekötése 
9. Szabadidő és Rekreációs központ létesítése 
10. Bánffy Miklós utca zöldfelületeinek megújítása 
11. Vendéglátó egységek kialakítása a Szent György téren  

 

A fejlesztés ütemezését tekintve, illeszkedve a TOP-2.1.2-15 pályázati kiírásban meghatározott 

feltételekhez, 36 hónapos időintervallummal számol a fejlesztés megvalósítására. A projekt 

tervezett kezdete 2016 negyedik negyedéve (ez a szerződéskötés várható időtartalmával 

módosulhat). A projekt két fő ütemre tagolódik, a projekt-előkészítés szakasza a fejlesztés első 18 

hónapja, a kvitelezési szakasz az előkészítéssel párhuzamosan megindul és 2019 harmadik 

negyedévéig, a fejlesztés befejezéséig tart. 

Lenti a tervezett fejlesztéseit a TOP-2.1.2-15, Zöld város kialakítása Európai Uniós finanszírozási 

forrásból tervezi megvalósítani. Az előzetes tervezői költségbecslés alapján a fejlesztési elemek teljes 
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nettó költsége 683,4 millió Ft. Ennek pontosítása és további bontása a fejlesztés következő, 

előkészítő szakaszában várható. 

A projekt főbb indikátorai a Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (2000 

m2), Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (7940 fő), Városi területeken 

épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (35 m2), Megújult vagy újonnan kialakított 

zöldfelület nagysága (9000 m2). 
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PROJEKT ALAPADATAI 
 

A PROJEKT CÍME: 

   LENTI ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA 

 

A PROJEKT GAZDÁJA 

LENTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 

KONZORCIUMI TAGOK A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN 

LENTI GYÓGYFÜRDŐ KFT. 

LENTI ÉS VIDÉKE FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 

 

Fejlesztéssel Érintett Helyrajzi Számok 

 

PROJEKTAZONOSÍTÓ HRSZ  

Volt temető átalakítása - kortárs közpark 
 

971, 973 

Téli fogadótér és a Szabadidő és Rekreációs központ környezetének 
kialakítása, Kifolyó termálvíz csatorna rendezése - kortárs közpark, 
Szabadidő és Rekreációs központ létesítése 

917, 918, 919, 
922, 923, 936/1, 
925, 933/1, 
933/2, 933/3, 
933/4 
 

Táncsics sétány és fürdő melletti sétány összekötése 
 

935, 947 

Táncsics Mihály utca megújítása 916, 969/3, 
969/1 
 

Bánffy Miklós utca zöldfelületeinek megújítása 1103, 1117 
 

Vizes játszótér kialakítása, Spotpályák létesítése, Vendéglátó 
egységek kialakítása a Szent György téren, Fürdő melletti sétány 
kialakítása  

952, 951, 949/11 

 

 

  



LENTI ZÖLD VÁROS - ELŐZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI HATÁSTANULMÁNY 

6 
 

CÉLKITŰZÉSEK 
 

1. Zöld – rekreációs funkciók fejlesztése 

Lenti déli területein nincsenek olyan kialakítású és állapotú zöld – rekreációs és sportterületek, 

melyek megteremtenék az aktív kikapcsolódás lehetőségét. Hiányoznak, valamint nehezen 

elérhetőek az olyan kiegészítő szolgáltatások, melyek támogatnák a sportolási célú időtöltést 

(kölcsönzési lehetőségek, aktív kerékpáros infrastruktúra, stb.). Cél, hogy a jelenleg elhanyagolt 

képet mutató zöldfelületek megújításra kerüljenek, sport-rekreációs használhatóságuk, rekreációs 

szerepük javuljon. 

 

2. Települési arculat és identitás erősítése 

Lenti és környékén elindult helyi kezdeményezéseknek és együttműködéseknek köszönhetően 

javult az arculat és ennek eredményeként egy olyan összefogott, városi arculat kialakítása, aminek 

segítségével Lenti és térsége identitása erősödik, a lakosai számára egy vonzó, letisztult környezet 

alakulhat ki. 

 

3. Közterületek állapotának fejlesztése 

A fürdőváros közterületeinek állapota elhanyagolt, nem nyújt vonzó környezetet, ami 

nagymértékben csökkenti a használatot, a fürdő, mind a teljes déli városrész vonzerejét. A 

közterületek fejlesztése, az akadálymentesítés biztosítása barátságos, kényelmes, kereskedelmet 

támogató köztéri építészet megvalósításával nagymértékben segítené Lenti déli városrészének 

fejlődését. 

 

4. Szolgáltatás kínálat bővítése 

A pezsgő városi környezet kialakításának kulcseleme a szolgáltatáskínálat minőségének erősítése. A 

kiskereskedelem fejlesztésével vonzóbbá tehető a fürdő közvetlen környezete, valamint erősíthető 

a helyi gazdaság.  

 

5. Fürdőváros és a belváros kapcsolatának fejlesztése 

A Fürdőváros területének fejlesztése mellett cél, hogy erősödjön a kapcsolat Lenti belvárosi területei 

és fürdő környezete között. Ez a kiegyensúlyozott településszerkezet megvalósításához hozzájárul és 

már meglévő közlekedési kapcsolatok funkciónak megfelelő kiépítéséhez. 
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FEJLESZTÉS HELYSZÍNÉNEK BEMUTATÁSA 

FÖLDRAJZI KÖRNYEZET 

Lenti Zala megye déli térségének szervező központja. Lenti, illetve a városközponttól délre fekvő 

Fürdőváros közel fekszik a szlovén, horvát, illetve az osztrák határhoz egyaránt. Közlekedése erősen 

kötődik az M7/M70 autópályához és gyorsforgalmi úthoz, valamint a 86-os és 75-ös főúthoz, 

Szlovénia, Horvátország, Keszthely, Győr és Bécs felé. Lenti központja, különleges főtere értékes, 

melyet a természeti értékekben gazdag, a települést körülölelő erdők, ökológiai hálózatok tesznek 

vonzóvá és egyedülállóvá. A település teljes lakossága 7908 fő mely folyamatosan csökkenő 

tendenciát mutat, azonban a népességcsökkenés mértéke a ’70-es, ’80-as években volt a 

legnagyobb, mára kissé mérséklődött. Lenti térsége ritkán lakottnak számít (32,7 fő/km2), az 

elöregedés a jellemzi, az állandó népességből a 60 éves és idősebb népesség aránya 2008-évben 

már meghaladta a 25%-ot. Lenti város és a járás településeinek lakónépessége szociokulturális 

tekintetben rendkívül heterogén. A lakosság iskolázottságát tekintve a megyében az egyik a 

legkedvezőtlenebb helyzetben áll, alacsony a középiskolai és egyetemi, főiskolai végzettségűek 

aránya is. A válság megpróbáltatásai után megmaradt gazdasági potenciál komoly kihívást jelent a 

városnak és a térségnek egyaránt. (ITS MEGALAPOZÓ) 

Lenti térségének gazdasági struktúrája kedvezőtlen, több szempontból elmaradott. A lenti járásban 

1000 főre 135 vállalkozás jut, a térségben a cégek jellemzően nem tagjai beszállítói hálózatoknak 

vagy klasztereknek. A primer szektor komoly és hosszantartó válsággal küzd, a szekunder szektor 

fejletlen, gyenge, a tercier szektor pedig strukturális átalakuláson megy át, jövője több tekintetben 

bizonytalan. A térségi szinten nem erős az innovációs potenciál, az ipari vállalkozások a több lábon 

állnak, azonban kevés a korszerű technológiát, környezetkímélő módszereket alkalmaznak. 

Jelenlévő iparágak: mezőgazdaság, erdő- és vadgazdálkodás, kitermelő ipar, gépipar, bútor- és 

faipar, könnyűipar, élelmiszeripar, kereskedelem, turizmus, jelentős a mezőgazdaság, és a 

szolgáltatások aránya. (ITS 61). 

 

TELEPÜLÉSSZERKEZETBEN ELFOGLALT HELY 

Lenti településszerkezetileg és városkarakterét tekintve hét, területileg is elkülönülő városrészre 

tagolódik. A városrészek korábban különálló települések voltak, melyeket 1978-ban csatoltak 

Lentihez, és ezzel várossá nyilvánították. Lenti központi belterület és déli városrész a legnagyobb 

kiterjedésű városrésze Lentinek, mely városközponti szerepet tölt be, magába foglalja a 

településközponti funkciókat. A fejleszteni kívánt Városközpont Akcióterület területi kiterjedésében 

megegyezik Lenti központi belterület és déli városrész területével 

Akcióterület neve: Városközpont Akcióterület (területi kiterjedésében megegyezik Lenti központi 

belterület és déli városrész területével) 

Az akcióterület határai: Fürdőváros déli területét határoló erdősáv a Liponyak-pataktól a Petőfi útig 

- Petőfi út - vasút mentén a szennyvíztisztítóig - Kerka patak vonala - Sárberki út - Sárberki-patak az 

Akácfa utca meghosszabításáig - Boglárka utca menti telkek szántóföld felöli oldalhatára - déli ipari 

vasút nyomvonala - átkötés a Liponyak-patak felé 

Méret   128,59 ha 

Lakosságszám  6128 fő 
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Akcióterület rövid jellemzése:  
Lenti teljes lakossága 8541 fő (2001 KSH), teljes kiterjedése 73,8 km², Zala megye jellemzően 

aprófalvas településszerkezetében a negyedik legnépesebb város. Lenti településszerkezetileg és 

városkarakterét tekintve hét, térileg is elkülönülő városrészre tagolódik. A városrészek korábban 

különálló települések voltak, melyeket 1978-ban csatoltak Lentihez, és ezzel várossá nyilvánították. 

Lenti központi belterület és déli városrész a legnagyobb kiterjedésű városrésze Lentinek, mely 

városközponti szerepet tölt be, magába foglalja a településközponti funkciókat. A fejleszteni kívánt 

Városközpont Akcióterület területi kiterjedésében megegyezik Lenti központi belterület és déli 

városrész területével 

A Városközpont Akcióterület egy 128,59 hektáros, 6128 fő (2001 KSH) lakossággal rendelkező része 

Lenti városának, mely a település központjában található. Lenti központi területe mutatja a 

legnagyobb funkcionális gazdagságot. Itt lakik a település teljes lakosságának több mint 70%-a, 

ennek köszönhetően a mezőgazdasági termelést leszámítva valamennyi főbb városi funkció 

megtalálható az akcióterületen, fontos kereskedelmi, turisztikai, igazgatási központ, egészségügyi, 

oktatási és kulturális intézményekkel ellátott, térségi szempontból is jelentős. Lenti Városközpont 

Akcióterületén belül a fejlesztések elsődleges fókusza a Fürdőváros környezetében kerültek 

meghatározásra. Fürdőváros Lenti központi területének déli részén, a vasútvonaltól délre, a Lenti 

Termálfürdő és Szent György Energiapark környezetében található.  

 

KORÁBBI FEJLESZTÉSEK ISMERTETÉSE 

Lentiben az elmúlt 5 évben számos útburkolati felújítás történt, és megvalósult a településrészek 

jobb kerékpáros összeköttetése. A különböző oktatási és szervezetfejlesztési célokon túl a 

fürdőfejlesztéshez köthető beruházás a városközpont funkcióbővítő felújítása, illetve a központi 

területek burkolat-megújításai. Az egészségügyi szolgáltatásfejlesztéshez és szemléletformáláshoz 

köthető kampányok csak közvetetten köthetőek a fürdőhöz. Kimondottan a fürdőt érintő beruházás 

a fedett medencék fejlesztésére irányult.  

Főbb kapcsolódó korábbi projektelemek: 

Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban 

Kerékpárút-hálózat fejlesztése forgalmas útszakaszok mentén 

A fedett fürdő bővítése Lentiben  

Gyógyfürdőfejlesztés és szállodabővítés Lentiben 

Ligetköz, Akácfa utca burkolat-felújítása 

A lenti Polgármesteri Hivatal energia-racionalizálással egybekötött felújítása 

 

FEJLESZTÉS KONKRÉT HELYSZÍNÉNEK BEMUTATÁSA 

A fejlesztési terület Lenti déli városrészében, ugyan a belvárosi területek közelében, azonban a 

vasút és az ipari területek elszigetelő hatása miatt, attól kissé leszakadva található. A fejlesztés 

keretében megújuló zöldfelületek, közterületek valamint a megvalósításra kerülő gazdaságélénkítő 
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tevékenységek hozzájárulnak a településrész általános közterületi állapotának fejlődéséhez, az 

elérhetőség javításához, minőségi felületek kialakításához valamint a városrész attraktivitásának 

növekedéséhez. 

A déli városrész jelenlegi szerkezete erősen osztott köszönhetően az eltérő rendeltetésű 

területeknek. Az eltérő tömbméretek, a váltakozó rendszerű és méretű közterületek valamint a sok 

félprivát tér eredményeként a jelenlegi közterület hálózat töredezett, a csatlakozó lakóterületek 

felőli elérhetőség bizonytalan, a tájékozódás és a használat akadozó. A fejlesztés végrehajtja a 

térszerkezet strukturálását, a hangsúlyok kialakítását valamint a köztér-hierarchia felállítását, 

tiszteletben tartva a meglévő alapvető szerkezeti struktúrát. A zöld város programnak 

köszönhetően növekedik a zöldfelületek aránya, új közparkok kerülnek kialakításra, használható, az 

aktív sportolást lehetővé tevő funkciók lesznek meghatározva. 

A fejlesztés eredményeként a jelenleg, a település többi részétől leváló, és közterületi 

összeköttetést tekintve rossz minőségű belvárosi kapcsolat fejlesztésre kerül, erősödnek a gyalogos 

és kerékpáros összeköttetés lehetőségei, valamint megerősödik a teljes település zöldfelületi 

hálózata. 

Az elhelyezésre kerülő épületek hozzájárulnak a terület funkcionális ellátottságának növeléséért, a 

kereskedelemi és szolgáltatás funkció erősítéséért. Az új épületek illeszkednek a környező települési 

szövet kialakult állapotához, hozzájárulnak a térszervezéshez, segítik a korábban említett 

térhierarchia felállítását.  

 

 

VÁROSKÖZPONT 

VÁROSKÖZPONTI KAPCSOLATOK 

FEJLESZTÉSI HELYSZÍN 
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A szabályozási tervet tekintve a Táncsics út menti tömbök településközponti vegyes besorolásúak, 

ez kedvez a tervezett sétány funkciónak és előrevetíti a jövőbeli fejlesztések lehetőségét. A 

Szabadidő és Rekreációs központ területe is ebbe az övezete esik. 

A korábbi temető területe közpark, a fürdőé különleges területi besorolásúként szerepel. A Táncsics 

út valamint az összekötő közterületek közlekedési terület övezetbe tartoznak. A kemping menti 

összeköttetés esetében előírja a szabályozás a közterület-alakítási terv készítését. Emellett fontos 

területfelhasználási kategória a városrész szempontjából fontos a területet átszelő vasúti terület 

(ezt a tervezett fejlesztés nem érinti). 

A fejlesztés eredményeként a jelenleg, a település többi részétől leváló, és közterületi 

összeköttetést tekintve rossz minőségű belvárosi kapcsolat fejlesztésre kerül, erősödnek a gyalogos 

és kerékpáros összeköttetés lehetőségei, valamint megerősödik a teljes település zöldfelületi 

hálózata. 

Az elhelyezésre kerülő épületek hozzájárulnak a terület funkcionális ellátottságának növeléséért, a 

kereskedelemi és szolgáltatás funkció erősítéséért. Az új épületek illeszkednek a környező települési 

szövet kialakult állapotához, hozzájárulnak a térszervezéshez, segítik a korábban említett 

térhierarchia felállítását.  

 

A szabályozási tervet tekintve a Táncsics út menti tömbök településközponti vegyes besorolásúak, 

ez kedvez a tervezett sétány funkciónak és előrevetíti a jövőbeli fejlesztések lehetőségét. A 

Szabadidő és Rekreációs központ területe is ebbe az övezete esik. 
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A korábbi temető területe közpark, a fürdőé különleges területi besorolásúként szerepel. A Táncsics 

út valamint az összekötő közterületek közlekedési terület övezetbe tartoznak. A kemping menti 

összeköttetés esetében előírja a szabályozás a közterület-alakítási terv készítését. Emellett fontos 

területfelhasználási kategória a városrész szempontjából fontos a területet átszelő vasúti terület 

(ezt a tervezett fejlesztés nem érinti).  
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A FEJLESZTÉSI SZÜKSÉGSZERŰSÉG MEGHATÁROZÁSA 

TÁJI ÉS UTCAKÉPI KONFLIKTUSOK 

A zöldfelületekben gazdag Lenti kisvárosias karaktere meghatározó. a kisvárosi és kertvárosi jelleg 

dominál a Fürdő tágabb környezetében is. A Fürdő a városközponthoz közel, de mégis városszéli 

fekvésben található. Északról kapcsolódó családi házas tömbök nem szomszédosak közvetlenül sem 

a mai fürdő területtel sem annak tervezett fejlesztési területeivel. A fürdő környezetében nagyobb 

telkes létesítmények találhatók, ilyen értelemben a település és telekszerkezet összhangja fenn áll.  

Kettő konfliktusos területhasználat van a komplexum környezetében, mondhatni 

szomszédságában. Az egyik a fűrésztelep, mely a Táncsics utca másik oldalán fekszik, ennek 

zajhatása valamilyen mértékben fennállhat. Szerencsésnek mondható, hogy az utca mentén 

kialakultak, illetve működtek olyan funkciók-létesítmények melyek jelentős mértékben pufferolják a 

közvetlen hatást. a továbbtervezés fejlesztés során részletes vizsgálatok és egyeztetések során 

alakítható ki a legkedvezőbb megoldás. 

A másik a Fürdő előterében zárványként megmaradt három kis családi ház, már ma is konfliktusos 

helyzetet jelent az egymást erősen zavaró funkciókkal. A HÉSZ ezt a területet közlekedési célú 

közterületként szabályozza, A tervezett fogadótér kialakítása megfelel mind a fejlesztési céloknak, 

mind pedig városképi arculat utóbbi húsz évben kifejlődött jellegével. 

A Fürdő környéke értékes koros fasorokkal tagolt, tágas, nyugodt környezet, mely átmenetet képez 

a kisvárosias miliő és a táji környezet között.  A tervezett fejlesztések célja ennek a karakternek 

részletes kibontása és a zöldfelületi attrakciókkal erősíteni a turisztikai vonzerőket. Ennek elemei: 

• fasorok telepítése, kiegészítése, pótlása; 

• vízfolyások környezetének ökologikus és parkszerű megújítása; 

• tágas, elegáns fogadótér - rendezvénypark 

• sétányok fejlesztése; 

• bizonytalan használatú jelentős zöldfelületű – egykori Temető – parkként való integrációja; 

• a Bánffy utca karakteresebb-fasoros fejlesztésével vonzó gyalogoskapcsolat a központ felé 

Ezek a fejlesztési célok nagyon illeszkednek a környezet jellegzetességeihez, erősítik, és magasabb 

szintre emelik az eddigi fejlesztések eredményeit. 

FŐBB PROBLÉMÁK AZONOSÍTÁSA 

Infrastruktúra 

 Közúti közlekedés: Lenti az M7-es autópályának köszönhetően keleti irányból könnyen 
megközelíthető, azonban nyugatról, a közúti kapcsolatai korlátozottak, melyek a külföldi 
látogatók számára jelenthet korlátot (Maribor (A5) – Graz útvonal (E59)). 

 Kapcsolódás kerékpáros hálózatokhoz: A település közel fekszik a Szlovénián keresztül 
kitűzött Eurovelo 13 kerékpáros útvonalhoz. Ezen túl a térség földrajzi adottságai kiváló 
kerékpáros kikapcsolódási lehetőségekkel bír. Sajnos az ehhez szükséges infrastruktúra 
kiépítettsége várat magára. 

 Szerkezeti kapcsolatok: a Fürdőváros területe valamint Lenti központja között gyenge 
kapcsolat van. Ez a két terület közé beékelődő üres területek (korábbi temető területe, üres 
TÜZÉP területe), az infokommunikációs hiányok, valamint az igényes közterületi kapcsolatok 
eredménye. 
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 Megközelíthetőség: a fürdő környező területe jelenleg Lenti belvárosán keresztül érhető el 
zsákutca szerűen. A Petőfi út elérése kismértékű úthálózat fejlesztéssel megoldható lenne, 
ami nagymértékben javítaná a terület elérhetőségét.  

 Kemping: A kemping központi elhelyezkedésének köszönhetően területi bővítésére nem 
kínálkozik lehetőség, mely a jövőben új területek kijelölésével orvosolható. 

 Városi kerékpáros utak hiánya: Lenti kerékpáros kapcsolatai a városhatárig megoldottak, 
azonban a nemzetközi hálózatokhoz kapcsolódás valamint a városon belül infrastruktúra nem 
megoldott. Ennek kialakítása során fontos kérdés a fürdő területének bekapcsolása, valamint 
szerkezeti hangsúlyának növelése. 
 

Marketing-menedzsment  

 Tájékoztatás: A térségről számos kiadvány és prospektus áll rendelkezésre, azonban ezek 
tematikus csoportokba rendezése, a potenciális célcsoportokhoz igazítása nem történt meg. 
Mindemellett a forgalmas közutakon és a városon belül is hiányoznak kulcsfontosságú 
tájékoztató táblák. 

 Turisztikai adottságok: A fürdő és Lenti térség is számos kiaknázatlan lehetőséggel 
rendelkezik, melyeket integrálni kellene az elérhető szolgáltatásokba. (például kombinált 
jegyek a kisvasúthoz, Szt. György Energiaparkra épített speciális szolgáltatások) 
 

Déli városrész 

 Tulajdonviszonyok: A déli városrész potenciális területén számos magánkézben lévő telek 
található, mely a további fejlesztéseknek gátat szab, a kulcsfontosságú telkek ugyanakkor az 
önkormányzat rendelkezésre állnak. 

 Beépítettség: a fürdőtől délre található üdülőváros területe jelenleg gyéren beépített. A 
kijelölt nagymértékű új beépíthető területek kialakítása során el kell kerülni a túlzott 
szétterjedést és törekedni kell a beépítettség növekedésére. 

 Zöld funkciók hiánya: Lenti déli városrésze esetében nagymértékű üres zöldfelületek állnak 
rendelkezésre, azonban ezek kezeletlenek, sport – rekreációs funkcióra nem, vagy csak 
részlegesen használhatóak. 

 Szálláshely kínálat: Fürdőváros területén rendelkezésre álló szállások száma a jelenlegi 
igényeket kielégítik, azonban a növekvő látogatószám esetén ennek bővítése szükséges. A 
jelenleg épülő 4 csillagos hotel erősíti a kínálatot, a jövőben a 3 csillagos valamint az 
apartman jellegű szállásokra szükséges fókuszálni.  

 Kereskedelmi funkciók hiánya: a fürdő környezetében kisszámú kiskereskedelmi üzlet 
található. Ennek jövőben a kontrollált fejlesztése és igényes közterületi karakter 
megteremtését kiemelt célként kell kezelni.  

 Közterületek rendezetlensége: A déli városrész közterületi állapota rendezetlen, a 
korlátozott akadálymentesség, a minőségi burkolatok, az igényes zöldfelületek valamint az 
utcabútorok hiányának eredményeként nem alakul ki egy egységes kép. 

 
Társadalmi elfogadottság 

 Helyi lakosság: A fürdő sikere nagyban függ a helyi közösségek támogatásától. Sajnos a hotel 
megalapozó tanulmánya nem fókuszált a helyi lakosságra. A helyi vállalkozásoknak komoly 
szerepe van a fürdő megfelelő szolgáltatáscsomagjának kialakításában, a velük való 
együttműködés szintén alulkezelt. Szükséges továbbá a városközponton túl a többi 
településrész integrálása a fejlesztésbe annak érdekében, hogy az előnyökből 
részesülhessenek 
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SWOT ANALÍZIS 

A összefoglaló elemzések és értékelések eredményeit az alábbi SWOT analízis keretében mutatjuk 

be. Az arányokból látható, hogy Lenti Fürdőváros számos erősséggel és lehetőséggel rendelkezik, 

melyen megfelelő kiaknázása, együtt a gyengeségek kezelésével segítheti a településrész 

jövőképének megvalósulását, valamint a célok elérését.  

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

 Autópálya relatív jó elérhetősége 

 Kiépült termálfürdő  

 Élő termálfürdő imázs 

 Fedett fürdőtér 

 Gyerekmedence fejlesztése 

 Minősített termálvíz 

 Szent-György Energiapark 

 Nagy zöld területek 

 Kényelmes fürdőterület 

 Kisvasút  

 Változatos természeti-, környezeti adottságok 

 Jó kerékpáros adottságok 
 
 

 Gyenge térségi és turisztikai együttműködés 

 A fürdő kialakítása részben felel csak meg a 
mai kor elvárásainak 

 Fürdő gyenge szolgáltatáskínálata 

 Magas minőségű szolgáltatások hiánya 

 Rossz állapotban a fürdő környezete 

 Kevés számú szálláshely 

 Nem elég széles szálláshely kínálat  

 Sok egynapos turista 

 Országon belüli félreeső helyzet 

 Lenti város tömegközlekedési elérhetősége 
nehéz 

 Nyugati irányú korlátozott közlekedési 
kapcsolatok 

 
LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

 Határ közelsége, osztrák, horvát, szlovén 
látogatók nagy aránya (pontos adatok híján 
40%-ra becsülve) 

 Nagy szabad rendelkezésre álló terület 

 Sok önkormányzati ingatlan a fürdő 
környezetében 

 Zöld, természetközeli környezet 

 Fejlődő térségi turisztikai programkínálat 

 Térségi szintű gondolkodás 

 Proaktív közreműködők a turizmusban 

 Sokrétű turisztikai kínálat a térségben 

 Munkahelyteremtő potenciál 

 Illeszkedés az országos, megyei, települési 
célokhoz 

 

 Fejlesztések finanszírozása és a forrásokhoz 
való hozzájutás 

 A térség hasonló turisztikai szolgáltatásai 
jobban fejlődtek az elmúlt időszakban 

 Politikai és gazdasági kiszámíthatatlanság 

 Magán kezdeményezésű fejlesztések hiánya 
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FEJLESZTÉSI PROJEKT BEMUTATÁSA 
Lenti közterületei komoly szabadtér építészeti potenciállal bírnak. A szabadterek funkcionális 

változása és a tervezési területek építészeti-tájépítészeti minőségében beálló pozitív változások 

kedvezően hatnak a település épített környezetére, ami ilyen módon motorja lehet a távlati 

fejlesztéseknek. Emellett helyi, egyedi, karakterképző elemekkel a lakosok identitástudata is 

erősödhet.  

Lenti Zöld Város programjának célja a Városközpont Akcióterületen található déli városrész 

megújítása, a zöld – rekreációs funkciók fejlesztése, a települési arculat és identitás erősítése, egy 

olyan összefogott, városi arculat kialakítása, aminek köszönhetően Lenti és térsége egységesen tud 

megjelenni, a közterületek állapotának fejlesztése, a kereskedelmi és szolgáltatás kínálat bővítése, 

valamint a fürdőváros és a belváros kapcsolatának fejlesztése. 

Ennek keretében fejlesztésre kerülnek a településrész zöldfelületei és közterületei, megújulnak a 

városrészt tagoló közterületek, erősödnek a városközponti kapcsolatok valamin kialakításra kerül 

egy szabadidő és rekreációs központ valamin vendéglátó helyek a Szent György téren.  

A tervezés során mindazon adottságokat, melyek a fizikai és mentális értékek vonatkozásában 

fontosak a helyi közösség számára megőrzésre kerülnek. Ilyen a megszűnt temető egyes kő 

fejfáinak és tárgyi elemeinek megtartása, mementóként és az elődök tiszteleteként való méltó 

elhelyezése. A helyükön tartottuk mindazon emlékműveket melyek a tervezéssel érintett területen 

állnak, beillesztve azokat az új környezetbe. 

A déli városrész kerékpáros megközelítését segítendő, a fogadótéren megfelelő teret és 

infrastruktúrát biztosít a projekt (őrzés, szabadon használható szerszámok, kerékpártámaszok, 

komfortpont, árnyas-napos pihenőhelyek). a kerékpárút/sáv fejlesztése vonatkozásában nem 

végcél a fürdő, így többirányú megközelítése (ugyan több ütemben) fog megvalósulni. 

 

ZÖLDFELÜLETEK 

A zöldfelületek megújításával kapcsolatban a tervezés során a következő elvek a meghatározók: 

fenntarthatóság – ez egyfelől az alacsony fenntartási igényeket jelenti (könnyen karbantartható, 

tartós építészeti és kertészeti megoldások), másrészt olyan növények alkalmazását, melyek jól tűrik 

a változó klimatikus adottságokat, extrém száraz, hideg, vagy szeles időben is – jelentősebb kár 

nélkül – képesek túlélni 

használhatóság – a zöldfelületek elérhetőségének, megközelíthetőségének növelése többek között 

mozgáskorlátozottak számára is 

ökologikus kialakítás – biológiai aktivitás növelése, ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartása és 

erősítése, lokális biodiverzitás növelése 

biztonság – CPTED tervezési elvek: rálátás és láthatóság, biztonságérzet növelése a térépítészeti 

koncepció, növénytelepítés, közvilágítás és korlátozott elérhetőségű terek kialakításának eszközével 

Minél több városi zöldfelületet szükséges olyan módon átalakítani, hogy azok a lakosok számára 

használhatóvá váljon. A beavatkozások során javasolt a klimatikus, táji és helyi adottságokhoz jól 

alkalmazkodó növények telepítése, több szintes, változatos fajösszetételű, adaptív társulások 

létrehozása. A növényszelekciók meghatározásakor kiemelt szempont a biodiverzitás, valamint 

hogy minél nagyobb legyen a honos növények aránya. Az átláthatósága és a biztonságérzet 

biztosítása érdekében a magas cserjefajok kerülendők, vagy fenntartás során kezelendők.  



LENTI ZÖLD VÁROS - ELŐZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI HATÁSTANULMÁNY 

16 
 

 

KÖZLEKEDÉS ÉS KÖZMŰVEK 

Úthálózat 

Táncsics Mihály utcának burkolatszélesítése és aszfaltszőnyeges felújítása valamint járda építése 

történik a Kossuth Lajos és a Lovarda utcák között. Továbbá a Táncsics Mihály utca a Lovarda utca 

és a Liponyak-patak közötti szakaszon új aszfaltszőnyeget kap, szegélycserével és járdafelújítással. A 

téli fogadóközponthoz kapcsolódóan a meglévő ~50 férőhelyes parkoló felújítására kerül sor. A 

meglévő parkolótól délre, délnyugatra új, szilárd burkolatú, ~100 férőhelyes parkoló létesül (1. 

projektelem).  

Bánffy Miklós utcában kétoldali ”kerékpáros nyom” felfestésével kerékpárforgalmi létesítmény 

kerül kialakításra mintegy 1100m hosszon (10. projektelem). A Táncsics Mihály utcában kétoldali 

kerékpársáv kerül kialakításra. 

 

Belterületi csapadékvíz és belvízvédelem 

A tervezés során mindenhol alapvető cél volt, hogy lehetőség szerint a csapadékvizeket helyben 

tartsuk.  

A gépjármű forgalommal terhelt felületek, területek esetében, a várható esetleges szennyeződések 

miatt, nem lehet a területre hulló csapadékvizet helyben tartani, ezért a meglévő állapotnak 

megfelelően az útpályák, parkolók felületeire jutó csapadékvizeket a csatornahálózatba vezetve 

gyűjtjük. A különböző jogszabályokban előírtaknak megfelelően a parkolókban a szükséges 

szennyfogók és olajfogók beépítését tervezzük. 

A beavatkozás során nem tervezünk olyan beavatkozást, ami a belvíz állapotát befolyásolná, a 

területen tudomásunk szerint nincs belvízveszély, és a beavatkozások következményében sem lesz. 

A zöldfelületek tekintetében a hagyományos vízelvezetési rendszer (pontszerű és vonalmenti 

vízelvezetés) kiépítése nem javasolt. A területre kerülő csapadékvizek helyben (a zöldfelületen) 

hasznosulnak, nem kerülnek bevezetésre a csapadékvíz csatornába. A szilárd burkolatok lejtését 

úgy kell kialakítani, hogy minden lefolyó víz jelentősebb összegyülekezés és koncentráció nélkül a 

zöldfelületekre jusson. A vízáteresztő stabilizált burkolatok átengedik a csapadékvizet, ami az 

alépítményen keresztül szintén a talajba jut. Ilyen módon minden, a területre jutó csapadékvíz a 

parkon belül marad. 

 

Projektelemek  

Az adottságalapú fejlesztés-filozófia lényege, hogy a meglévő kisebb – nagyobb lehetőséget kínáló, 

olykor „eldobhatónak tűnő” adottságokból kell kihoznia a legtöbbet. Kiemelten kezeltük a jó 

gyakorlatok tanulmányozását, azonban nem célunk ezek szolgai beidézése, alkalmazása. Lenti 

sajátos miliőjének építése, egyedi karakterének, vonzerejének gazdagítása a fő cél. Az alábbi 

egymást erősítő, a mérföldkövek időrendjének megfelelően ütemezhetően kidolgozott 

programelemek kerülnek megvalósításra: 

 

1. Téli fogadótér és a Szabadidő és Rekreációs központ környezetének kialakítása 

2. Táncsics Mihály utca megújítása 
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3. Fürdő melletti sétány kialakítása  

4. Volt temető átalakítása - kortárs közpark 

5. Vizes játszótér kialakítása 

6. Spotpályák létesítése 

7. Kifolyó termálvíz csatorna rendezése - kortárs közpark 

8. Táncsics sétány és fürdő melletti sétány összekötése 

9. Szabadidő és Rekreációs központ létesítése 

10. Bánffy Miklós utca zöldfelületeinek megújítása 

11. Vendéglátó egységek kialakítása a Szent György téren  

 





PROJEKTELEMEK ISMERTETÉSE 
 

TÉLI FOGADÓTÉR ÉS A SZABADIDŐ ÉS REKREÁCIÓS KÖZPONT KÖRNYEZETÉNEK 

KIALAKÍTÁSA 

Meglévő állapot 

A tervezett fogadótérre rendkívül nagy szükség van, hiszen a déli városrész nem rendelkezik 

minőségi közterületekkel. A fogadótér számára kijelölt területrészen ma három zárványszerű kis 

családi ház áll. A meglévő zaklatott beépítésű, romló állagú házak funkcionálisan és építészetileg is 

szigetszerűen állnak az egyre forgalmasabb csomópontban. Ezek az adottságok konfliktusban 

vannak a korábban megindított és egyre erőteljesebb változásokkal, erősen elbizonytalanító hatású 

házcsoport megjelenése. Mondhatni, hogy a mára kialakult környezetbe nem illeszthető bele. Az 

épületek megvásárlása-kisajátítása folyamatban van, elbontásuk során a telkeken található néhány 

értékes fa megtartandó. 

 

Tervezett állapot 

A terület szerkezete, a megkomponált geometria és az épület elhelyezése a fürdő-szálló együttes 

előrejelzését, feltárulását a lehetőségek keretei közötti kedvező megközelítését egyidejűleg 

szolgálja. A téregyüttes ugyanakkor térségi jelentőségű találkozási pont, szerepe még a kapu 

funkció is, ami a megérkezés tere-jele-pontja. Lehet és kell itt tötyörögni, bizonytalankodni, 

kérdezni és várni vagy éppen átrohanni, kávézni, biciklit szerelni és megkönnyebbülni. 

 

 

 

A kicsi átjárható épület két oldalán található fogadó tér különböző minőségű burkolatokkal kerül 

kialakításra, területének nagyobb fele azonban kétszintes növényzettel fedett (gyep és 
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lombkorona). A belső térrészen kialakított felület többcélú hasznosítást tesz lehetővé: a burkolt 

felületen kisebb alkalmi rendezvények, vásár, koncert, kiállítás, utcai sportesemények, de 

csúcsidőben akár eseti parkolás is.  

A megtartandó értékes fákon kívül előnevelt lombos fák ültetendők. A növényzet kiemelt 

jelentősége miatt a füves területeken öntözőrendszer tervezett. A terület funkciója megkívánja, 

hogy a parkokban szokásos fajlagos ülőpad arányt meghaladó számú ülőbútort kell telepíteni. A 

területen parkvilágítás tervezett, a meglévő rendszerhez illeszkedő stílusban.  

 

TÁNCSICS MIHÁLY UTCA MEGÚJÍTÁSA 

Meglévő állapot 

A Táncsics Mihály utca ma az egyetlen gépjármű feltárási iránya a déli városrésznek, de ez szervezi a 

fürdőn túli lakóterület városba kapcsolását is. Az utca mentén értékes helyenként hiányos koros 

fasor található. Az utcában légvezetékek vannak melyek a koros fákkal konfliktusban állnak. Ebből 

következik a beavatkozások egyik fő iránya. Az utcában a nyáron nagy forgalom jelezhető előre és 

kerékpáros infrastruktúrája gyakorlatilag nincs kiépítve. 

 

Tervezett állapot 

A Táncsics Mihály út megújításának célja egy városi sétány kialakítása, a meglévő kétoldali fasor 

megőrzése és megújítása. A fejlesztés keretében kiváltásra kerül a jelenlegi légvezetékek és 

földkábelek kerülnek kialakításra, a fák csonkolására nincs szükség, viharkárok esetén nem lesz 

áramkimaradás és balesetveszély. Megvalósul a fasor hiányainak pótlása, a zöldfelületek fejlesztése 

kapcsán öntözőhálózat nem indokolt a beállt koros növényzet miatt. Megvalósul a hiányzó járdák 

kiépítése és a kapcsolódó zöldfelületek rendezése. Az útmegújítás keretében rendezésre kerül a 

parkolási rendszer és kerékpársáv felfestése, ami egyértelmű és biztonságos közlekedési helyzetet 

teremt 
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FÜRDŐ MELLETTI SÉTÁNY KIALAKÍTÁSA  

Meglévő állapot 

A Táncsics tengellyel párhuzamosan mára teremtődtek meg jogi és tulajdoni feltételei egy belső 

sétány kialakításának. Az átadás alatt lévő szálloda kiszolgáló-szervíz útja kiépült. Azonban ennek 

funkciója átfedésben van a szálláshelyeket is felfűző, téli-nyári bejáratok közötti ma még alárendelt 

gyalogos kapcsolattal.  

A kiszolgáló út két oldalán változó szélességű terület áll rendelkezésre, melynek nyugati szegélyén 

értékes platánsor található. A fák a kívánatosnál sűrűbben vannak ültetve, némely egyed ferdén, 

asszimetrikusan fejlődött.  

 

Tervezett állapot 

A kiszolgáló út minőségjavítása és a kapcsolódó önkormányzati tulajdonú terület fásított köztérré 

fejlesztése a feladat. A projekt keretében megvalósul a parkosítás, növényzet telepítése, idős fák 

ritkítása, ápolása, a közteret kiszolgáló berendezések kerülnek telepítésre, megújítása és 

kiegészítésre kerülnek az burkolatok és megújul a keleti oldalról határoló kerítés.  

 

VOLT TEMETŐ ÁTALAKÍTÁSA - KORTÁRS KÖZPARK 

Meglévő állapot 

A Kossuth Lajos utca, Táncsics Mihály utca és a Bánffy Miklós utca által határolt egykori temető 

területe mintegy 12000 m2-en újul meg. A terület park jellegű, de gyalogos utakkal, ösvényekkel 

nem feltárt, kerekesszékkel nem bejárható. 

A meglévő zöldfelületekre alapvetően az intenzíven fenntartott, de gyomosodott gyepes alapsík és 

a beállt lombkoronaszint jellemző. A területen értékes faállomány található, jellemző vezérfaj a 

Közönséges lucfenyő (Picea abies). Elszórtan Kislevelű hárs (Tilia cordata), Fekete fenyő (Pinus 

nigra) és Szomorú fűz (Salix alba 'Tristis') egyedek jelennek meg. 

A fás állomány jó általános egészségügyi állapotban van. A fejlesztés során a fakivágásokat el lehet 

kerülni – a lombtömeget meg kell őrizni, ritkítás kizárólag a rossz egészségi állapotú egyedek 

esetében válhat szükségessé. 

 

Tervezett állapot 

A tervezett fejlesztés szerint az egykori temető területén kortárs park létesül. A megújuló közterület 

a későbbiekben egyfajta fogadótérként, Lenti mentális pontjaként fog működni. 

A Táncsics Mihály utca melletti területrészen közösségi tér létesül, amely egyszerre képes 

kiszolgálni a gyalogosan és kerékpárral érkezőket is. A tervezett kerékpárút érintettsége okán a tér 

pihenőterületként is funkcionál, ahol kerékpártárolók, fák körül- és önállóan álló egyedi dizájn 

ülőbútorok, hulladékgyűjtők és ivókút szolgálják az érkezők kényelmét. Igény esetén a tér kisebb 

rendezvények, összejövetelek számára platformként tud funkcionálni. 

A park eddig kihasználatlan belső tereinek feltárását kiemelt minőségű, mozgáskorlátozottak 

számára is kényelmesen használható szilárd burkolattal ellátott keresztsétányok teszik lehetővé, 

melyek csomópontjában találkozásra alkalmas pihenőterület épül egyedi padokkal. Az igényes 

szilárd burkolatok mellett a terv javasolja vízáteresztő, műgyantával stabilizált burkolatok 
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használatát. Ez a burkolattípus mind esztétikai, használati és ökológiai szempontból kortárs 

alternatíva az általánosan megszokott térkövezés mellett/helyett.  

 

VIZES JÁTSZÓTÉR KIALAKÍTÁSA 

Meglévő állapot 

A tervezett játszótér a városrész északi területére eső inaktív zöldfelületen kerül kialakításra. A 

területrész kiválóan alkalmas az ilyen jellegű fejlesztésre, téri helyzete és domborzati viszonyai 

miatt. A terület jelenleg kaszálással fenntartott gyomosodott-degradált gyepfelület. Cserje- és 

lombkoronaszint nem jellemző. Mindössze határoló fasorok jelennek meg. A nyugati telekhatár 

mentén található a Lenti város egyik legértékesebb és legérdekesebb fasora. Az alapvetően dupla, 

sőt időnkét tripla fasor jelenti a térhatárolást a fürdő intenzív használatú területei irányába.  

A két fő tervezett funkció együtt mintegy 6500-7000 m2-en terül el. A program szerint vizes 

tematikájú – oktatásra és szemléletformálásra is alkalmazható – játszótér, sportterület és 

szolgáltató épület épül. A játszótérhez csatlakozó sportpályák változatos sportfunkciókkal egészítik 

ki a játszóteret 

 

Tervezett állapot 

A tervezett tematikus játszótér közterületről megközelíthető közösségi használatú területként 

értelmezhető. Vizes tematikát követő játszóeszközeivel mentális kapcsolatot hoz létre a fürdő- és a 

megújuló csatorna-part között.  

A korszerű öntött gumi/folyami homok ütéscsillapító burkolatokon elhelyezett szabványos 

játszóeszközök elrendezése a különböző korosztályok biztonságos elválasztását is megvalósítja. 

Tartalmazzák mindazon játéklehetőségeket, melyeket egy mai korszerű játszótéren kialakítani 

szükséges. A vizes tematikához kapcsolódóan, a vizes játszóeszközök funkcióját kiegészítve 
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megjelenhetnek egyéb, nagy játékélményt adó játszószerek, mint a trambulinok, dombokban 

kialakított alagutak, kombinált játszóeszközök. 

Az egyes játszóelemeket tartalmazó sejteket szilárd burkolatú járdák változatos rendszere köti 

össze, melyek súlyponti pozícióiba ülőmagasságú finombeton falak épülnek, keményfa 

ülőfelületekkel. A játszótérre minőségi parki berendezések (hulladékgyűjtők, ivókút) kerülnek. A 

biztonságos használatot és a létesítmény állapotának megőrzését a köré tervezett kerítés 

nagymértékben növeli.  

 

SPOTPÁLYÁK LÉTESÍTÉSE 

Tervezett állapot 

A játszótér mellett aktív sportolást lehetővé tevő területek kerülnek kialakításra szintén a városrész 

északi, vasút mellett húzódó területein. Az előzetes igényfelmérés szerint a következő sportágak 

infrastruktúrájának kiépítése javasolt: 

Strandröplabda: rendkívül népszerű csapatsport, kifejezetten látványos. Szabványos pályák esetén 

nemzetközi kupasorozat megrendezése is elképzelhető. 

Strandkézilabda: felfutóban lévő csapatsport. Szabványos pályák esetén bajnoki fordulók, kupák 

megrendezése lehetséges.  

Strandfoci: a három sportág közül a legnépszerűbb. Szabványos pályák esetén nagyobb tornák 

megrendezése is lehetővé válik. Ezáltal Lenti és a Lenti Gyógyfürdő turisztikai látogatottsága is 

megnőhetne. 

A terv két strandröplabda pályával számol. Emellett egy strandfoci pálya létesül, aminek alaprajzi 

mérete lehetővé teszi, hogy keresztben két strandkézilabda pálya legyen kialakítható a területén. 

Ilyen módon mindhárom látványsportág képviselőinek biztosítunk sportolási lehetőséget. A pályák 

tájolása észak-déli, szükség esetén a kapuk mögött labdafogó sportkerítés épülhet. 
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KIFOLYÓ TERMÁLVÍZ CSATORNA RENDEZÉSE - KORTÁRS KÖZPARK 

Meglévő állapot 

A vasúti terület és a termálfürdő közötti felszínre bukkanó termálvízcsatorna és környezete 

kifejezetten jó adottságú, különleges területrésze a városnak. Jelenleg a terület rendezett képet 

mutat, de a lehetőségekhez képest kihasználatlan. Zöldfelületeit kizárólag gyomosodott 

gyepfelületek alkotják. A cserje- és lombkoronaszint teljesen hiányzik. A mesterséges vízparti 

helyzet a fenntartási nehézségek mellett sajátos atmoszférát kölcsönözni képes adottság, melyet 

célszerű kiaknázni.  

A csatornameder alsó részén épített 40x40-es betonlap burkolat erősen felgyomosodott. A 

mederfenék folyamatos tisztítása kiemelt feladat. A szomszédos termálfürdő üzemi funkcióinak 

látványa előnytelen adottság, ahogy a csatorna mindkét oldalán megjelenő légvezetékek is. 

 

Tervezett állapot 

A tervezett fejlesztés során mintegy 3000 m2-en újul meg az érintett csatornameder és 

zöldfelületei. Cél egy esztétikus, felhasználóbarát lineáris zöldfelületi elem létrehozása, mely a rá 

fűzött tervezett szabadtéri funkciókkal új értelmet nyer. A gátak mentén - a meglévő úthoz 

csatlakozva - vízparti ihletésű fa / acélszerkezetű kilátó / pihenőpontok készülnek fa ülőfelületű 

padokkal, hulladékgyűjtőkkel. A meder kialakítása egyedi, előregyártott beton elemekkel történik. 

Az elemek kortárs, különleges megjelenését a ritmusosan elhelyezett energiatörő bordák 

biztosítják. A bordák a megjelenő vízképet befolyásolják, ezáltal karaktert adnak a csatornának. A 

meglévő beton sétaút állagmegóvó javítása tervezett. A közlekedés biztonsága és a biztonságérzet 

növelése érdekében a sétány mentén középmagas fénypontú világítás javasolt. A berendezések 

kiválasztása előre elfogadott, egységes arculati stratégia mentén történjen. 
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TÁNCSICS SÉTÁNY ÉS FÜRDŐ MELLETTI SÉTÁNY ÖSSZEKÖTÉSE 

Meglévő állapot 

Az utca zöldfelületei átlagos állapotúak. Helyenként beállt, városi értelemben is kifejezetten értékes 

fasorok futnak az út mellett. Az alapsíki zöldfelületek nagy része gyomosodott gyepfelület. A 

Táncsics utca megújulása után is a fürdő fő megközelítési, feltáró tengelye marad, adottságai 

alapján egyben egy hangulatos sétánnyá is válik. Ezzel a főtengellyel párhuzamosan kiépülő belső 

sétány jelenlegi kapcsolata szűkös – alulméretezett nem vonzó. Burkolata és kapcsolódó kerítések 

leromlottak. Az értékes növényállomány megtartandó. A köz jelenleg nem felel meg a 

bűnmegelőzési szempontoknak (CPTED elvek). 

 

Tervezett állapot 

Az utca menti zöldfelületek esetében fontos az egyszerű fenntarthatóság és a költséghatékonyság. 

A terület átláthatósága és a közlekedési biztonságérzet biztosítása érdekében a magas cserjefajok 

kerülendők. Nagy lombkoronát nevelő lombos fák telepítésére nagy mennyiségben van szükség, a 

meglévő fasorok kiegészítéseként ültetve. Akár több faj, fajta is megjelenhet szakaszosan, pl. 

Kislevelű hárs - Tilia cordata, Aesculus hippocastanum - Közönséges vadgesztenye. 

 

SZABADIDŐ ÉS REKREÁCIÓS KÖZPONT LÉTESÍTÉSE 

Meglévő állapot 

Jelenleg a területen 3 darab lakóépület található, melyeknek kisajátítása, megvásárlása 

folyamatban van. Ahogy korábban már többször elemzésre került, a meglévő városi szövetbe, 

teljesen elszigetelten beágyazódott lakóterület, nagyon szerencsétlen helyzetben van. A környező 

funkciók a lakókat zavarhatják, a lakó épületek pedig gátolják, a megfelelő reprezentatív érkezési 

lehetőség kialakítását. A lakóépületek a Táncsics Mihály útról nyílnak, a tervek alapján ez lesz a 

legfőbb sétánya a déli városrésznek. 



LENTI ZÖLD VÁROS - ELŐZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI HATÁSTANULMÁNY 

26 
 

 

Tervezett állapot 

A tervezett állapotban a 1-es projekt elemnél leírt reprezentatív térben elhelyezkedő olyan központ 

létrehozása a cél, ami mind funkciójában, mind megjelenésében kiszolgálja az igényeket. Az épület 

funkcióját tekintve a szabadidős sportok kiszolgálását célozza. Az épület egyfajta jelkép elemként is 

funkcionál. Az épület kapu szerepét erősíti a telepítése is, hiszen a város irányából, egy kisebb térre 

érkezünk, ahonnan az épületen keresztül menve lehet a mögötte megtalálható nagyobb kiterjedésű 

térre megérkezni, ezen térről, pedig már közvetlenül a fürdővel is megteremtődik a vizuális 

kapcsolat. 

Az épületben egy kisebb belső terasz is megtalálható, amelyről az épület melletti parkban található 

vízjátékra is kitűnő kilátás nyílik. Az épület alapterülete 150 m2, és jó minőségű, időtálló anyagokból 

készül. Az épület a legszigorúbb energetikai besorolásoknak is megfelel. Az épületben egy olyan 

komfort pont is kialakításra kerül, ami minden járó kelő számára elérhető lesz. A komfortpontban 

található mellékhelyiség, pelenkázó. 

A kerékpáros utazók számára, self-service pont kialakítása is helyet kapott, itt olyan rögzített 

szerszámok kapnak, helyet, mellyel az utazók a kisebb szervizelési, karbantartási feladatokat a saját 

kerékpárjukon el tudják végezni. 

 

BÁNFFY MIKLÓS UTCA ZÖLDFELÜLETEINEK MEGÚJÍTÁSA 

Meglévő állapot 

Az utca zöldfelületei átlagos állapotúak. A meglévő fák szórtan állnak, kiültetésük nem követ 

meghatározott koncepciót. Az alapsíki zöldfelületek nagy része gyomosodott gyepfelület. Az 

útfelület két oldalán nyitott árok található, amelyet a gépkocsi beállók kereszteznek. 
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Tervezett állapot 

Az utca menti zöldfelületek esetében fontos az egyszerű fenntarthatóság és a költséghatékonyság. 

A terület átláthatósága és a közlekedési biztonságérzete biztosítása érdekében a magas cserjefajok 

kerülendők. A területen kis/közepes lombkoronát nevelő lombos fák telepítése javasolt, az utca 

karakterének megfelelően. Javasolt fajták pl. Barkócaberkenye - Sorbus torminalis, Vadkörte - Pyrus 

pyraster. 

 

VENDÉGLÁTÓ EGYSÉGEK KIALAKÍTÁSA A SZENT GYÖRGY TÉREN  

Meglévő állapot 

Jelenleg a Szent György térre nem nyílik vendéglátó helyiség. Az újonnan tervezett épület a 

meglévő épületekhez csatlakozva, annak folytatásaként létesülne. A Szent György tér funkcionális 

fejlesztése fontos a déli városrész új hangsúlyainak megtalálása és a megújuló közterületek 

fenntarthatóságának biztosítása érdekében. A meglévő, megtartandó tetőtérbeépítéses 

többfunkciós épület mellett rendelkezésre álló szabad területen telepíthető egy új létesítmény. 

 

Tervezett állapot 

A létesítmény elsődleges funkciója, hogy olyan kulturált vendéglátó egység jöjjön létre, ami méltó 

képen tudja kiszolgálni a fogyasztókat. A tervezett létesítmény a meglévő épülethez lesz 

hozzáépítve. A tervezett épület építészeti szempontból illeszkedik a meglévő szállásadó 

létesítményhez. A tervezett vendéglátóhely, két irányában funkcionál, a kiszolgálás mindkét 

irányban megoldott, melyekhez terasz rész tartozik. A tervezett épület modern, időtálló, energia 

hatékony anyagokkal lett megtervezve. Az épület a legszigorúbb energetikai előírásoknak is meg fog 

felelni.Az épület felépítése földszint+tetőtér kialakításából áll, az épület alapterülete 180 m2. A 

földszinten helyezkedik el a konyha, a manipulációs tér, és az ÁNTSZ által előírt egyéb kiszolgáló 

helyiségek. A tetőér raktárként fog funkcionálni. Az épület kiszolgálása, feltöltése közterületről 

megoldott.  
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LÁTVÁNYTERVEK 
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ELŐZETES KÖLTSÉGBECSLÉS A KÖLTSÉGEK ALÁTÁMASZTÁSÁRA 
 

 
TÉTEL MEGNEVEZÉS MENNY 

 
EGYSÉGÁR/NETTO ÖSSZEG/NETTO 

1. 
Téli fogadótér és a Szabadidő és Rekreációs központ környezetének 
kialakítása  

96 828 000 Ft 

  Bontási és földmunkák előir. m2 25 000 000 Ft 25 000 000 Ft 

  Burkolat 1 (járdák, sétányok) 880 m2 16 000 Ft 14 080 000 Ft 

  Burkolat 2 (központi tér rész) 640 m2 21 000 Ft 13 440 000 Ft 

  Új parkoló területe (murvás) 770 m2 8 000 Ft 6 160 000 Ft 

  
Zöldfelületek (növényzet, 
talajcsere) 

970 m2 8 400 Ft 8 148 000 Ft 

  
Berendezések (vízarchitektúra, 
világítás, padok, kuka) 

előir. db 30 000 000 Ft 30 000 000 Ft 

2. Táncsics Mihály utca megújítása 94 805 000 Ft 

  Bontási és földmunkák előir. db 4 000 000 Ft 4 000 000 Ft 

  Zöld felületek 2930 m2 4 500 Ft 13 185 000 Ft 

  
Burkolt felületek út korrekció, 
kerékpáros nyom kijelölése 

2900 m2 2 500 Ft 7 250 000 Ft 

  Berendezések előir. db 10 000 000 Ft 10 000 000 Ft 

  Burkolt felületek járda 980 m2 9 000 Ft 8 820 000 Ft 

  

Közmű kiváltások (légvezetékek - 
földkábelbe helyezése, közvilágítás 
korszerűsítése, fogyasztói 
csatlakozások) 

előir. db 35 000 000 Ft 35 000 000 Ft 

  
 Kapcsolódó zöldfelületek 
növényállományának fejlesztése  

előir. m2 16 550 000 Ft 16 550 000 Ft 

3. Fürdő melletti sétány kialakítása 14 970 000 Ft 

  Bontási és földmunkák előir. m2 700 000 Ft 700 000 Ft 

  
Sétány, kiszolgáló út burkolat 
kiegészítés, minőség emelése 

1920 m2 2 500 Ft 4 800 000 Ft 

  Berendezések, műtárgyak előir. db 6 500 000 Ft 6 500 000 Ft 

  Zöldfelületek 540 m2 5 500 Ft 2 970 000 Ft 

4. Volt temető átalakítása - kortárs közpark 130 950 000 Ft 

  Bontási és földmunkák előir. m2 11 000 000 Ft 11 000 000 Ft 

  Kiemelt minőségű burkolat 1150 m2 25 000 Ft 28 750 000 Ft 

  Vízáteresztő stabilizált burkolat 600 m2 25 000 Ft 15 000 000 Ft 

  Kerékpárút burkolat 100 m2 12 000 Ft 1 200 000 Ft 

  Járdaburkolat kiegészítés 200 m2 10 000 Ft 2 000 000 Ft 
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  Berendezések, műtárgyak előir. db 28 000 000 Ft 28 000 000 Ft 

  Zöldfelületek 9000 m2 5 000 Ft 45 000 000 Ft 

5. Vizes játszótér kialakítása 140 350 000 Ft 

  Bontási és földmunkák előir. m2 4 000 000 Ft 4 000 000 Ft 

  
Építési munkák, burkolatok (térkő, 
játszótéri burkolat, ütéscsillapító) 

1720 m2 17 500 Ft 30 100 000 Ft 

  Berendezések, műtárgyak előir. db 20 000 000 Ft 20 000 000 Ft 

  Vizes játszótér előir. db 60 000 000 Ft 60 000 000 Ft 

  Zöldfelületek 2500 m2 6 500 Ft 16 250 000 Ft 

  Wcblokk létesítése 50 m2 200 000 Ft 10 000 000 Ft 

6. Spotpályák létesítése 44 090 000 Ft 

  Bontási és földmunkák előir. m2 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 

  
Építési munkák, burkolatok (térkő, 
sportburkolat, homok, műfű) 

1870 m2 19 000 Ft 35 530 000 Ft 

  Berendezések, műtárgyak előir. db 4 000 000 Ft 4 000 000 Ft 

  Zöldfelületek 260 m2 6 000 Ft 1 560 000 Ft 

7. Kifolyó termálvíz csatorna rendezése - kortárs közpark 44 230 000 Ft 

  Bontási és földmunkák előir. m2 4 000 000 Ft 4 000 000 Ft 

  Sétány burkolat 620 m2 7 500 Ft 4 650 000 Ft 

  Berendezések, műtárgyak előir. db 22 500 000 Ft 22 500 000 Ft 

  Zöldfelületek 2180 m2 6 000 Ft 13 080 000 Ft 

8. Táncsics sétány és fürdő melletti sétány összekötése 9 330 000 Ft 

  Bontási és földmunkák előir. m2 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft 

  Sétány burkolat 320 m2 7 500 Ft 2 400 000 Ft 

  Berendezések, műtárgyak előir. db 3 500 000 Ft 3 500 000 Ft 

  Zöldfelületek 260 m2 5 500 Ft 1 430 000 Ft 

9. Szabadidő és Rekreációs központ létesítése 50 300 000 Ft 

  Építési munkák 130 m2 260 000 Ft 33 800 000 Ft 

  Lenti jelkép (torony) 20 m2 400 000 Ft 8 000 000 Ft 

  Berendezések előir. db 8 500 000 Ft 8 500 000 Ft 

10. Bánffy Miklós utca zöldfelületeinek megújítása 14 520 000 Ft 

  Zöldfelületek 1 097 fm 20 000 Ft 27 863 800Ft 

  Kerékpárút a Bánffy M- úton előir. fm 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 

11. Vendéglátó egységek kialakítása a Szent György téren 46 800 000 Ft 

 
Épület kialakítása 180 m2 260 000 Ft 46 800 000 Ft 

  ÖSSZESEN (NETTÓ)  687 173 000 Ft 

 



INDIKATÍV ÜTEMEZÉS 
 

Tevékenység 
2016 2017 2018 2019 2020 

1.né 2.né 3.né 4.né 1.né 2.né 3.né 4.né 1.né 2.né 
3.n
é 4.né 1.né 2.né 3.né 4.né 1.né 2.né 3.né 4.né 
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PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSE                                         

SZAKMAI MEGALAPOZÁS                     

TERVEZÉS                     

KÖZBESZERZÉSEK                     

SZERZŐDÉSKÖTÉS                     

KIVITELEZÉS                                         

TERÜLET-ELŐKÉSZÍTÉS                                         

KÖZPARK KIALAKÍTÁSA                     

TÉLI FOGADÓTÉR MEGVALÓSÍTÁSA                     

TÁNCSICS ÚT MEGVALÓSÍTÁSA                     

VIZES JÁTSZÓTÉR KIALAKÍTÁSA                     

SPORTPÁLYÁK KIALAKÍTÁSA                     
EGYÉB KÖZTERÜLETEK 
KIALAKÍTÁSA                     

ÉPÜLETEK KIALAKÍTÁSA                     

 ESZKÖZBESZERZÉS                                         

 NYILVÁNOSSÁG                                          

 PROJEKTMENEDZSMENT                                         

MŰSZAKI ELLENŐR                                         

FIZIKAI MEGVALÓSULÁS                                         

 



ZÖLDFELÜLETEK KIALAKÍTÁSA 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK 

A terület biológiai aktivitásértékének, illetve annak változásának számítása a hatályos jogszabályi 

környezetben (9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet a területek biológiai aktivitásértékének számításáról) 

leírt módon jelen dimenzióban nem értelmezhető. Egy ilyen fejlesztés esetében a biológiai 

aktivitásérték leghatékonyabban a lokális ökoszisztéma-szolgáltatások változásában mutatható be: 

1) ellátó szolgáltatások (pl. étel, üzemanyag, genetikai erőforrások, természetes gyógyszerek, 

díszítő anyagok) 

2) szabályozó szolgáltatások (pl. éghajlat szabályozás, víztisztítás, vízrendszerek szabályozása, 

erózió szabályozása, beporzás) 

3) fenntartó szolgáltatások (pl. fotoszintézis, elsődleges termelés, talajképződés, tápanyagok 

körforgása, víz körforgása) 

4) kulturális szolgáltatások (pl. kikapcsolódás, elmélkedés, spirituális gazdagodás, esztétikai élmény) 

Az első pont a tervezési területen a gyógyvíz védelmeként jelenhet meg, ugyanakkor jelen terv 

esetében nem releváns. A 2-3. ponthoz kapcsolódó legfontosabb tervezési szempontok az esővíz 

helyben történő hasznosítása, talaj- és talajvíz védelem, árnyékadó fásítás, biológiailag aktív – 

többszintű növénytelepítés, változatos flóra, virágos növények telepítése. Jelen terv ezen 

szempontok betartásával tesz javaslatot a növénytelepítésre (az egyes beavatkozási területen a 

későbbiekben feltűntetve a telepíteni tervezett növények nagyságrendjét). A növénytelepítés 

mellett a szlömösödő lakóterületek közkertként történő újrahasznosítása is növeli a fenntartó 

ökológiai szolgáltatások teljesítőképességét. 

Jelen terv az ökológiai szolgáltatások erősítése tekintetében legnagyobb előrelépést a kulturális 

szolgáltatások kihasználtságának bővítésében teszi. A jelenleg alig használt közparkok 

elérhetőségének, bejárhatóságának javítása, visszafogott, arányos funkcióbővítése és esztétikai 

minőségének emelése jelentősen hozzájárul a helyi lakosság és az idelátogatók kikapcsolódásához, 

spirituális gazdagodásához – esztétikai élményéhez. 

 

A patak menti sétány esetében (7-es projekt elem), az alábbiakban kiszámításra került a Biológiai 

aktivitás érték változása: 

Jelenleg a terület közlekedési terület:   területe: 2650 m2 

BA érték mutatója: 0,6     BA értéke: 0,26*0,6 = 0,156 

 

Új területfelhasználása különleges beépítésre nem szánt sétány területe: 

területe: 2650 m2 

BA érték mutatója: 1,2     BA értéke: 0,26*1,2 = 0,312 

 

BA érték változás: +0,16 

 



LENTI ZÖLD VÁROS - ELŐZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI HATÁSTANULMÁNY 

35 
 

A 9-es projekt elemre (szabadidő és rekreációs központ) szintén elvégeztük a biológiai aktivitás 

érték változás számítását: 

Jelenlegi területfelhasználás településközpont vegyes terület:  

3441 m2 (0,34 ha)  

ennek min. 35%-ának zöldfelületnek kell lennie: 1204m2  

megengedett legnagyobb beépítettség 30%: 1032m2  

BA érték mutatója: 0,5      BA értéke: 0,17  

 

Fásított köztér lesz a terület:     3441 m2 (0,34 ha)  

ennek min. 20%-ának zöldfelületnek kell lennie: 688m2  

megengedett legnagyobb beépítettség 5%: 172m2  

BA érték mutatója: 1,2      BA értéke: 0,41  

 

BA érték változás: +0,24 

 

TELEPÍTÉSRE JAVASOLT NÖVÉNYÁLLOMÁNY 

A ZÖLDFELÜLETEKEN TELEPÍTÉSRE JAVASOLT ŐSHONOS FÁK LISTÁJA 

Acer campestre     Mezei juhar 

Acer platanoides    Korai juhar 

Acer pseudoplatanus     Hegyi juhar 

Castanea sativa     Szelídgesztenye 

Fagus sylvatica      Közönséges bükk 

Fraxinus angustifolia subsp. pannonica   Magyar kőris 

Pyrus pyraster     Vadkörte 

Quercus robur      Kocsányos tölgy 

Quercus cerris      Csertölgy  

Sorbus torminalis    Barkócaberkenye 

Tilia cordata      Kislevelű hárs 

Tilia platyphyllos     Nagylevelű hárs 

Ulmus laevis      Vénic szil 

 

TELEPÍTÉSRE JAVASOLT, NEM ŐSHONOS FÁK LISTÁJA 

Aesculus hippocastanum    Közönséges vadgesztenye 

Platanus x acerifolia     Közönséges platán 
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TELEPÍTÉSRE JAVASOLT ŐSHONOS TŰLEVELŰEK LISTÁJA 

Juniperus communis    Közönséges boróka 

Picea abies      Lucfenyő 

Pinus sylvestris     Erdei fenyő 

Taxus baccata     Közönséges tiszafa 

 

TELEPÍTÉSRE JAVASOLT ŐSHONOS CSERJÉK LISTÁJA 

Amelanchier ovalis    Közönséges fanyarka 

Berberis vulgaris    Közönséges borbolya 

Cornus mas     Húsos som 

Cornus sanguinea    Veresgyűrű som 

Corylus avellana    Közönséges mogyoró 

Cotinus coggygria    Cserszömörce 

Crataegus laevigata     Kétbibés galagonya 

Crataegus monogyna    Egybibés galagonya 

Erica carnea     Alpesi erika 

Euonymus europaeus    Csíkos kecskerágó 

Euonymus verrucosus    Bibircses kecskerágó 

Helianthemum nummullarium   Napvirág 

Ligustrum vulgare    Közönséges fagyal 

Prunus tenella      Törpe mandula 

Salix cinerea     Rekettyefűz, hamvas fűz 

Salix eleagnos     Parti fűz 

Salix purpurea     Csigolyafűz 

Salix rosmarinifolia    Serevényfűz 

Viburnum lantana    Ostorménfa 

Viburnum opulus    Kányabangita 
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MONITORING 
 

PROJEKTMENEDZSMENT SZERVEZET BEMUTATÁSA 

Lenti Zöld Város kialakítása integrált városfejlesztési programot a Lenti Zöldváros Konzorcium tagjai 

közösen koordinálják. Résztvevők: Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., 

Lenti Város Önkormányzata, Lenti gyógyfürdő Kft. 

A Lenti a Zöldváros program megvalósulását a konzorcium tagjaiból összeálló mátrix 

projektmenedzsment szervezet létrehozásával segíti.  

A teljes projekt irányítási feladatait a Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit 

Kft., 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő cég végzi, melynek kiemelt projektek bonyolításában 

is jártas projektmenedzsere, Fekete Nóra lesz a projekt menedzsere. A szociálpedagógus 

végzettségű, jelenleg gazdálkodás-menedzsment szakon végzős szakember a projekt keretében 

munkaidejéből heti 30 órában kerül foglalkoztatásra, munkaviszony keretében. 

Lenti Város Önkormányzatának részéről Domonkosné Berke Ibolya üzemgazdász, a projekt 

pénzügyeiért felelős vezető, illetve Kósa Tamás projektasszisztens, építészmérnök vesz részt a 

projektben. Feladatuk a projekt teljes pénzügyi felügyelete, a mérföldkövekhez kapcsolódó 

jelentések pénzügyi anyagainak készítése, illetve a műszaki-szakmai kivitelezés szakmai segítése. 

Kutfej Attila, külkereskedelmi közgazdász, a Lenti gyógyfürdő Kft. részéről kapcsolódik be a 

projektmenedzselésbe, mint projekt koordinátor. Feladata a partner tevékenységeinek irányítása.  

 

Projekt előkészítése: A fejlesztési projekt előkészítése kapcsán a 12-18 hónapos munka 

koordinálását, az időszak alatt elkészülő anyagok szakmai tartalmát, a részletes tervezői munka 

megvalósulását, a megvalósulást támogató tanulmányok és szakértői anyagok elkészülését 

koordinálja a projektmenedzsment szervezet, rendszeres egyeztetéssel Lenti Város Önkormányzata 

irányába, valamint éves előrehaladási jelentésben a képviselőtestület felé. 

Projekt megvalósítása: A projektmenedzsment szervezet végzi a projekt megvalósítása során a 

lezajló műveletek koordinálását, az egyes mérföldkövek lezárását, és a szükséges teljesítések 

megvalósítását, a kivitelezés folyamatának szakmai háttér koordinálását valamint az egyes 

szereplők munkájának összehangolását. A Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú 

Nonprofit Kft. munkáját segíti Lenti Város Önkormányzatának pályázathoz kapcsolódó belső 

ügyintézői. 

Soft projektelemek: Soft projektelemek megvalósulásának koordinálását közvetlenül a Lenti és 

Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. végzi. A megvalósulást valamint a helyi 

beágyazódást segítendő a Kft. bevon az operatív megvalósításba további szervezeteket és 

intézményeket.  

Fenntartás: A fenntartás 5 éves távlatában az egyes fejlesztésben részt vevő szereplők működnek 

közre. A köz- és zöldterületek fenntartását Lenti Város Önkormányzata végzi, városüzemeltető és 

városgazdálkodási szervezeti egységein keresztül (Lenti Városüzemeltető Nonprofit Kft., Lenti 

Városgazdálkodási Kft.).  

Monitoring és előrehaladás: A fejlesztés időszakában éves szintű projekt előrehaladási jelentés 

készül, melyben a projektmenedzsment szervezet bemutatja a komplex fejlesztési program állását, 
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a bevállalt indikátorok aktuális állását, a megvalósult projektelemeket, valamint a következő egy év 

fejlesztési tervét előkészíti.  

 

Innovatív / újszerű szervezeti megoldások alkalmazása a működtetés hatékonyságának növelése 

érdekében 

Lenti Város Önkormányzata a fejlesztés megvalósulását egy szervezeti egységbe tervezi integrálni, 

annak érdekében, hogy a teljes folyamatában összefogott 3 éves fejlesztési projekt keretében egy 

valóban integrált és komplex városfejlesztés valósuljon meg.  

A konkrét pályázaton túlmutatóan Lenti valamennyi városfejlesztési projektjét közös 

projektmenedzsment szervezetbe integrálva tervezi megvalósítani, aminek köszönhetően a 2014-

2020-as időszak során valóban összefüggő, egymást szinergikusan erősítő projektek tudnak 

megvalósulni és ennek köszönhetően az ITS-ben meghatározott középtávú célok elérhetővé válnak 

a település számára.  

Az összefogott településfejlesztési szervezetnek köszönhetően kiküszöbölhetővé válnak a korábbi 

időszakra általánosan jellemző elaprózott és erősen ágazati szemléletben megvalósításra került 

hazai terület és településfejlesztési gyakorlatok. 
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INDIKÁTOROK 

A fejlesztés indikátorainak megállapítása során a Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 pályázati kiírás 

által előírt kötelező indikátorok kerültek megállapításra. A lehetséges öt indikátor típusból négy 

releváns a fejlesztési projekt szempontjából. Az alábbi táblázatban tűntettük fel az indikátorok nevét 

valamint a célértek. 

 

TOP KIEMELT INDIKÁTOROK    

A KÉRELMEZŐ 
VÁLLALÁSA/CÉLÉRTÉKE A 

TERVEZETT FEJLESZTÉS 
KAPCSÁN  

1.Városi területeken létrehozott vagy helyreállított 
nyitott terek  m2  2000 

2.Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek 
lakossága  személy  

7940 fő (Teljes település 
lakónépessége 

4.Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy 
kereskedelmi épületek  m2   35 m2 

5.Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága  m2  9000  

 

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM – INDIKÁTOROK DEFINÍCIÓJA 

CO 37 - Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága 

Számítási mód: Az indikátort az egyes, stratégiával rendelkező területen csak egyszer kell számítani. 

Az integrált városfejlesztési stratégiával rendelkező településen élő lakónépesség. 

 

CO 38 - Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek 

Számítási mód: Az indikátorhoz nem kell hozzászámolni azon fejlesztések területét, melyeket más 

közös indikátorok lefednek (pl.: utak, rehabilitált talaj). 

A területen létesített / már meglévő utak felülete az indikátor szempontjából nem minősül nyitott 

térnek, ezért az értékekbe nem számítandó bele. 

 

CO 39 - Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek 

Számítási mód: A felújított/újonnan kialakított köz- és kereskedelmi épületek nettó 

épületterületének összege. 

 

PO 05 - Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága 

Számítási mód: Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága= A projekt keretében 

rehabilitált zöldfelületek nagysága, ill. a projekt keretében újonnan kialakított zöldfelületek nagysága.  
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KOCKÁZATOK BEMUTATÁSA 
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KOCKÁZATI TÉNYEZŐK, AMELYEK 
A FEJLESZTÉS MEGVALÓSULÁSÁT 
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A KOCKÁZATI TÉNYEZŐK KIVÉDÉSE 

TÁ
R

SA
D

A
LM

I A fejlesztések társadalmi 
támogatottsága alacsony 
maradt 

3 1 A fejlesztés során partnerségi 
bevonással erősíteni Lenti lakosságának 
elfogadottságát 

Az építés során közlekedési 
problémák adódnak  

3 3 Tervezett forgalomszervezés a 
kivitelezés során, folyamatos 
visszacsatolásokkal 

SZ
ER

V
EZ

ET
I /

IN
TÉ

ZM
ÉN

Y
I 

Az engedélyeztetési eljárás 
elhúzódás 

1 1 Előzetes egyeztetés, alapos előkészítés, 
tervezői konzultáció az engedélyező 
hatósággal, szakhatóságok előzetes 
tisztázása 

Nyertes pályázat esetén a 
szerződéskötés elhúzódása. 

1 1 Gyors hiánypótlás és előkészítési 
munka, valamint a lehetőségekhez mért 
előkészítési munka megkezdése már a 
szerződéskötést megelőzően 

Közműveket érintő szakhatósági 
eljárás elcsúszása 

3 5 Erős projektmenedzsment kiépítése, 
előkészítési munkálatok megindítása, 
kellő mértékű puffer tartalék beépítése 
az ütemezésbe 

M
Ű

SZ
A

K
I 

Tervezési pontatlanságok 
okozta módosítások miatti 
csúszás 

3 3 Alapos tervezés és előkészítés a 
pályázat elnyerését követő szakaszban 
az első ütemtervig. Elegendő 
tapasztalattal rendelkező tervezői 
csapat összeállítása 

A megvalósítás időbeni csúszása 
(műszaki okok vagy a kivitelező 
nem megfelelő teljesítése 
miatt). 

3 3 A megvalósítás ütemezése során alapos 
előkészítés, megfelelő mennyiségű 
puffer beépítése az ütemtervbe, 
műszaki ellenőr bevonása már az 
előkészítés folyamatába is 

A kivitelező késedelmes 
teljesítése (időjárás, speciális 
eszközök beszállítási ideje, 
eszközök és berendezések 
meghibásodása miatti csúszás) 

3 5 Műszaki ellenőr bevonása, alapos 
előkészítés és kellő mennyiségű puffer 
beépítése 

Vis major események miatti (pl. 
elemi, balesetből, 
szándékosságból adódó) károk  

3 5 Vis major helyeztek elhárítása, 
megfelelő menedzsment szervezet 
kialakítása, folyamatos kooperáció a 
megvalósítás során, forráskeretek 
megállapításakor kellő mértékű 
rugalmasság hagyása 
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Előre nem látható műszaki 
probléma merül fel  

2 4 Előkészítés a lehető legnagyobb 
mértékben, folyamatos kooperáció a 
megvalósítás során, műszaki ellenőr 
bevonása, forráskeretek 
megállapításakor kellő mértékű 
rugalmasság hagyása 

Nem tud minden projektelem 
megvalósulni és ennek 
eredményeként csökken a 
szinergia 

2 4 Alapos előkészítés és projekttámogatás, 
rugalmas program-összeállítás 
megvalósítása 

P
ÉN

ZÜ
G

Y
I 

Az erősödő kereslet miatt a 
tervezettnél jóval magasabb 
kivitelezői árak. 

5 3 A projekt megvalósításának 
előkészítése során az esetleges drágulás 
figyelembe vétele, tájékozódás az 
aktuális piaci viszonyokról 

A pályázati forrás 
lehívhatóságának csúszása.  

5 5 Kellő mennyiségű puffer beépítési az 
ütemezési és finanszírozási tervezésbe 

Az igényeltnél kisebb 
támogatási összeg megítélése. 

1 5 Rugalmas program-összeállítás 
megvalósítása, alapos előkészítés és 
projekttámogatás, 

A kivitelező csődbe megy, és 
időlegesen megáll a kivitelezés. 

1 5 Kivitelező kiválasztásának megalapozott 
előkészítése, finanszírozás és vis major 
helyzetek kezelése, megfelelő 
projektmenedzsment 

Építés negatív hatása a 
gazdasági forgalomra és a 
vállalkozások bevételeire. 

3 3 Folyamatmenedzsment, negatív 
hatások minimalizálása, a teljes építési 
folyamat tudatos irányítása 

Külső gazdasági körülmények 
negatívan befolyásolják a 
fejlesztést és annak hatásait 

2 3 Felkészülés a váratlan helyezetek 
elhárítására, erős projektmenedzsment 
szervezet kialakítása, kellő értékű 
rugalmasság beépítése 

Külső gazdasági körülmények 
negatívan befolyásolják a 
fejlesztést és annak hatásait 

2 3 Felkészülés a váratlan helyezetek 
elhárítására, erős projektmenedzsment 
szervezet kialakítása, kellő értékű 
rugalmasság beépítése 

Ingatlan tulajdonjogi kérdések, 
a tervezett önkormányzati 
vásárlások és tulajdonszerzések 
elmaradása 

3 5 Előkészítés, szándéknyilatkozatok 
begyűjtése, tárgyalások megkezdése 

JO
G

I 

Építési napló nem megfelelő 
vezetése okozta problémák 
helyszíni ellenőrzés során. 

2 3 Műszaki ellenőr alkalmazása, 
rendszeres ellenőrzés 

Esetleges pótmunka 
felmerülése (pl. előre nem 
látható események) 

2 4 Alapos projektelőkészítés, kellő 
mértékű rugalmasság beépítése a 
projektfinanszírozásba 

Műszaki átadásnál és 
használatbavételi engedélyezési 
eljárás során speciális 
szakhatósági követelmények, 
engedélyek kiadásának 
csúszása, esetleg visszavonása. 

1 5 Erős projektmenedzsment kiépítése, 
előkészítési munkálatok megindítása, 
kellő mértékű puffer tartalék beépítése 
az ütemezésbe 

Előre nem látható szakhatóság 2 4 Kellő mértékű puffer tartalék beépítése 
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bevonásának kötelezettsége és 
ezzel az eljárás eltolódása 

az ütemezésbe, Erős 
projektmenedzsment kiépítése, 
előkészítési munkálatok kellő időben 
megindítása 

Építésfelügyeleti ellenőrzés 
során talált szabálytalanság 
lassítja az építést 

1 3 Műszaki ellenőr alkalmazása, 
rendszeres ellenőrzés 

Előre nem látható jogszabályi 
változás 

3 3 Felkészülés a váratlan helyezetek 
elhárítására, erős projektmenedzsment 
szervezet kialakítása, kellő értékű 
rugalmasság beépítése 

 

 

 

 

 


