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M E G H Í V Ó  

 
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. január 25. napján pénteken 

7.30  órakor  tartandó rendkívüli ülésére 
 
Helye: Városháza Díszterme (7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.) 
 
Napirend:  
 

1. Előterjesztés a Szentlőrinc-Tarcsapuszta kerékpárút projekt keretében 
érintett ingatlanvagyon tulajdonjogának megszerzéséről  
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester 
 

2. Előterjesztés a Szentlőrinc, 0149/8. hrsz-ú ingatlanra bejegyzett szolgalmi 
jog törléséről 
Előterjesztő: Koltai Péter - polgármester 
 

3. Előterjesztés „Bölcsődefejlesztési Program” megnevezésű pályázat 
benyújtásához szükséges engedélyezési tervek elkészítésének 
megrendeléséről 
Előterjesztő: Koltai Péter - polgármester 

 
Az ülésre tisztelettel meghívom és megjelenésére feltétlenül számítok! Akadályoztatása 
esetén, kérem, hogy távolmaradását a Titkárságon a 73/570-001 telefonszámon vagy e-
mailben a polghiv@szentlorinc.hu címre  bejelenteni szíveskedjék! 
 
A rendkívüli testületi ülés összehívásának indoka a pályázatok eredményes 
lebonyolítása. 
 
Szentlőrinc, 2019.  január 23. 
    

 Koltai Péter sk. 
 polgármester 
 

mailto:titkarsag@szentlorinc.hu
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   Szentlőrinc Város Önkormányzata 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. január 25-i 

rendes/rendkívüli testületi ülésére 
 

Tárgy: Előterjesztés a Szentlőrinc-
Tarcsapuszta kerékpárút projekt 
keretében érintett ingatlanvagyon-
szerzéséről 

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester 
Előterjesztést készítette: dr. Keresztessy Csilla aljegyző 
Az előterjesztés a jogszabályi 
feltételeknek megfelel: 

dr. Tóth Sándor jegyző 

A döntéshez szükséges többség: egyszerű/minősített 
Döntési forma: rendelet/határozat (normatív, hatósági, 

egyéb) 
Költségvetési hatása nincsen 
Az előterjesztést  nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt 

ülésen lehet tárgyalni 
Véleményezésre megkapta: Koltai Péter polgármester 
Előzetesen tárgyalja: - 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A TOP-3.41.1-15-BA1-2016-00009 kódszámú, Szentlőrinc-Tarcsapuszta kerékpárút 
projekt eredményes megvalósulása érdekében az alábbi helyrajziszám alatti ingatlanok 
tulajdonszerzése szükséges. 
 
Állami tulajdonban álló ingatlanok: 
 

Helyrajziszám m2 Ingatlanforgalmi érték 
(Ft) 

080/1. 2969 1.500.000,- 
080/2. 238 120.000,- 
096/3. 300 120.000,- 
096/4. 191 96.000,-  

0101/147. 81 33.000,-  
0101/250. 9 4.000,-  
0101/255. 25 10.000,- 
0101/257. 18 7.000,- 
0101/259. 17 7.000,- 
0101/263. 6 2.000,- 

020/7. 1.356 680.000,- 
0109. 270 109.000,- 
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Magántulajdonban álló ingatlanok: 
 

Helyrajziszám m2 Ingatlanforgalmi érték 
(Ft) 

096/8. 69 35.000,- 
0101/106 17 7.000,- 
0101/247 12 5.000,- 
0101/251 21 8.000,- 
0101/262 10 4.000,- 
0101/267 15 6.000,- 
0101/270 14 6.000,- 
0101/273 10 4.000,- 
0101/276 13 5.000,- 
0101/279 19 8.000,- 
0101/282 19 8.000,- 
0101/288 13 5.000,- 
0101/291 9 4.000,- 
0101/295 0.36 1.000,- 

0131/1 395 210.000,- 
 
Kérem, hozzanak döntést a fenti ingatlanok tulajdonszerzése tárgyában. Figyelemmel 
arra, hogy valamennyi ingatlan külön helyrajziszámon szerepel az 
ingatlannyilvántartásban, valamennyi tulajdonszerzésről külön képviselő-testületi 
döntés meghozatala szükséges. 
 
Szentlőrinc, 2019. január 18. 
          

Koltai Péter 
          polgármester 
 
Határozati javaslatok:  
 
I. ÁLLAMI TULAJDONBAN ÁLLÓ INGATLANOK: 
 
1) 080/1. hrsz. alatti ingatlan: 

 
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2019. (I.25.) KT. Határozata 
 

a Szentlőrinc, 080/1. hrsz-ú ingatlan tulajdonszerzéséről 
 
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-
3.1.1-15-BA1-2016-00009 kódszámú projekt, a Szentlőrinc – Tarcsapuszta kerékpárút 
beruházás  megvalósítása érdekében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. 
§ (1) bekezdés c) pontja alapján a Szentlőrinc, 080/1. helyrajziszámú, a Magyar Állam 
tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében álló ingatlanból 2969 
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m2 nagyságú terület tulajdonjogát - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 42. § 16. pontja szerint - ingyenesen átvenni kívánja. 
 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vagyonigénylési 
eljárást lefolytassa, továbbá a szükséges hatósági eljárások során eljárjon. 
 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a földhivatal előtti eljárás 
lefolytatására az ingatlanszerzés tekintetében. 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
Erről értesül: Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

 
 

2) 080/2. hrsz. alatti ingatlan: 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2019. (I.25.) KT. Határozata 

 
a Szentlőrinc, 080/2. hrsz-ú ingatlan tulajdonszerzéséről 

 
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-
3.1.1-15-BA1-2016-00009 kódszámú projekt, a Szentlőrinc – Tarcsapuszta kerékpárút 
beruházás  megvalósítása érdekében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. 
§ (1) bekezdés c) pontja alapján a Szentlőrinc, 080/2. helyrajziszámú, a Magyar Állam 
tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében álló ingatlanból 238 
m2 nagyságú terület tulajdonjogát - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 42. § 16. pontja szerint - ingyenesen átvenni kívánja. 
 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vagyonigénylési 
eljárást lefolytassa, továbbá a szükséges hatósági eljárások során eljárjon. 
 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a földhivatal előtti eljárás 
lefolytatására az ingatlanszerzés tekintetében. 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
Erről értesül: Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

 
 
3) 096/3. hrsz. alatti ingatlan: 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2019. (I.25.) KT. Határozata 

 
a Szentlőrinc, 096/3. hrsz-ú ingatlan tulajdonszerzéséről 
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1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-
3.1.1-15-BA1-2016-00009 kódszámú projekt, a Szentlőrinc – Tarcsapuszta kerékpárút 
beruházás megvalósítása érdekében telekalakítással vegyes értékesítési eljárás 
keretében megvásárolja a Szentlőrinc, 096/3. helyrajziszámú, a Magyar Állam 
tulajdonában és a Mecsekerdő Zrt. vagyonkezelésében álló ingatlan egy részét, összesen 
300 m2 nagyságú területet. 
 
2. A képviselő-testület a hivatalos értékbecslésben foglalt 120.000,- Ft, azaz 
egyszázhúszezer forint vételáron kívánja az 1. pontban nevesített területet megvásárolni. 
 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a telekalakítással vegyes 
értékesítési eljárás során eljárjon és képviselje Szentlőrinc Város Önkormányzat 
képviselő-testületét. 
 
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a földhivatal előtti képviseletre 
az ingatlanszerzés tekintetében. 
 
5. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 1. 
pontban nevesített 300 m2 nagyságú területet a tulajdonában álló Szentlőrinc, 080/5. 
helyrajziszámú ingatlanhoz kívánja csatolni, amelynek jelenlegi hasznosítási módja 
kerékpárút.  
 

Felelős: Képviselő-testület 
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
Erről értesül: Nemzeti Földalapkezelő Szervezet; Mecsekerdő Zrt. 

 
 
4) 096/4. hrsz. alatti ingatlan: 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2019. (I.25.) KT. Határozata 

 
a Szentlőrinc, 096/4. hrsz-ú ingatlan tulajdonszerzéséről 

 
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-
3.1.1-15-BA1-2016-00009 kódszámú projekt, a Szentlőrinc – Tarcsapuszta kerékpárút 
beruházás megvalósítása érdekében telekalakítással vegyes értékesítési eljárás 
keretében megvásárolja a Szentlőrinc, 096/4. helyrajziszámú, a Magyar Állam 
tulajdonában és az AM Dunántúli Agrárszakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium vagyonkezelésében álló ingatlan egy 
részét, összesen 191 m2 nagyságú területet. 
 
2. A képviselő-testület a hivatalos értékbecslésben foglalt 96.000,- Ft, azaz 
kilencvenhatezer forint vételáron kívánja az 1. pontban nevesített területet megvásárolni. 
 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a telekalakítással vegyes 
értékesítési eljárás során eljárjon és képviselje Szentlőrinc Város Önkormányzat 
képviselő-testületét. 
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4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a földhivatal előtti képviseletre 
az ingatlanszerzés tekintetében. 
 
5. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 1. 
pontban nevesített 191 m2 nagyságú területet a tulajdonában álló Szentlőrinc, 080/5. 
helyrajziszámú ingatlanhoz kívánja csatolni, amelynek jelenlegi hasznosítási módja 
kerékpárút.  
 

Felelős: Képviselő-testület 
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
Erről értesül: Dr. Nagy István agrárminiszter 

 
5) 0101/147. hrsz. alatti ingatlan: 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2019. (I.25.) KT. Határozata 

 
a Szentlőrinc, 0101/147. hrsz-ú ingatlan tulajdonszerzéséről 

 
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-
3.1.1-15-BA1-2016-00009 kódszámú projekt, a Szentlőrinc – Tarcsapuszta kerékpárút 
beruházás megvalósítása érdekében telekalakítással vegyes értékesítési eljárás 
keretében megvásárolja a Szentlőrinc, külterület 0101/147. helyrajziszámú, a Magyar 
Állam tulajdonában álló ingatlan egy részét, összesen 81 m2 nagyságú területet. 
 
2. A képviselő-testület a hivatalos értékbecslésben foglalt 33.000,- Ft, azaz 
harmincháromezer forint vételáron kívánja az 1. pontban nevesített területet 
megvásárolni. 
 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a telekalakítással vegyes 
értékesítési eljárás során eljárjon és képviselje Szentlőrinc Város Önkormányzat 
képviselő-testületét. 
 
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a földhivatal előtti képviseletre 
az ingatlanszerzés tekintetében. 
 
5. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 1. 
pontban nevesített 81 m2 nagyságú területet a tulajdonában álló Szentlőrinc, 080/5. 
helyrajziszámú ingatlanhoz kívánja csatolni, amelynek jelenlegi hasznosítási módja 
kerékpárút.  
 

Felelős: Képviselő-testület 
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
Erről értesül: Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 

 
6) 0101/250. hrsz. alatti ingatlan: 
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Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2019. (I.25.) KT. Határozata 
 

a Szentlőrinc, 0101/250. hrsz-ú ingatlan tulajdonszerzéséről 
 
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-
3.1.1-15-BA1-2016-00009 kódszámú projekt, a Szentlőrinc – Tarcsapuszta kerékpárút 
beruházás megvalósítása érdekében telekalakítással vegyes értékesítési eljárás 
keretében megvásárolja a Szentlőrinc, külterület 0101/250. helyrajziszámú, a Magyar 
Állam tulajdonában és a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. vagyonkezelésében álló 
ingatlan egy részét, összesen 9 m2 nagyságú területet. 
 
2. A képviselő-testület a hivatalos értékbecslésben foglalt 4.000,- Ft, azaz négyezer 
forint vételáron kívánja az 1. pontban nevesített területet megvásárolni. 
 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a telekalakítással vegyes 
értékesítési eljárás során eljárjon és képviselje Szentlőrinc Város Önkormányzat 
képviselő-testületét. 
 
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a földhivatal előtti képviseletre 
az ingatlanszerzés tekintetében. 
 
5. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 1. 
pontban nevesített 9 m2 nagyságú területet a tulajdonában álló Szentlőrinc, 080/5. 
helyrajziszámú ingatlanhoz kívánja csatolni, amelynek jelenlegi hasznosítási módja 
kerékpárút.  
 

Felelős: Képviselő-testület 
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
Erről értesül: Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. 

 
 
7) 0101/257. hrsz. alatti ingatlan: 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2019. (I.25.) KT. Határozata 

 
a Szentlőrinc, 0101/257. hrsz-ú ingatlan tulajdonszerzéséről 

 
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-
3.1.1-15-BA1-2016-00009 kódszámú projekt, a Szentlőrinc – Tarcsapuszta kerékpárút 
beruházás megvalósítása érdekében telekalakítással vegyes értékesítési eljárás 
keretében megvásárolja a Szentlőrinc, külterület 0101/257. helyrajziszámú, a Magyar 
Állam tulajdonában és a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. vagyonkezelésében álló 
ingatlan egy részét, összesen 18 m2 nagyságú területet. 
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2. A képviselő-testület a hivatalos értékbecslésben foglalt 7.000,- Ft, azaz hétezer 
forint vételáron kívánja az 1. pontban nevesített területet megvásárolni. 
 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a telekalakítással vegyes 
értékesítési eljárás során eljárjon és képviselje Szentlőrinc Város Önkormányzat 
képviselő-testületét. 
 
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a földhivatal előtti képviseletre 
az ingatlanszerzés tekintetében. 
 
5. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 1. 
pontban nevesített 18 m2 nagyságú területet a tulajdonában álló Szentlőrinc, 080/5. 
helyrajziszámú ingatlanhoz kívánja csatolni, amelynek jelenlegi hasznosítási módja 
kerékpárút.  
 

Felelős: Képviselő-testület 
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
Erről értesül: Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. 

 
8) 0101/259. hrsz. alatti ingatlan: 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2019. (I.25.) KT. Határozata 

 
a Szentlőrinc, 0101/259. hrsz-ú ingatlan tulajdonszerzéséről 

 
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-
3.1.1-15-BA1-2016-00009 kódszámú projekt, a Szentlőrinc – Tarcsapuszta kerékpárút 
beruházás megvalósítása érdekében telekalakítással vegyes értékesítési eljárás 
keretében megvásárolja a Szentlőrinc, külterület 0101/259. helyrajziszámú, a Magyar 
Állam tulajdonában és a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. vagyonkezelésében álló 
ingatlan egy részét, összesen 17 m2 nagyságú területet. 
 
2. A képviselő-testület a hivatalos értékbecslésben foglalt 7.000,- Ft, azaz hétezer 
forint vételáron kívánja az 1. pontban nevesített területet megvásárolni. 
 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a telekalakítással vegyes 
értékesítési eljárás során eljárjon és képviselje Szentlőrinc Város Önkormányzat 
képviselő-testületét. 
 
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a földhivatal előtti képviseletre 
az ingatlanszerzés tekintetében. 
 
5. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 1. 
pontban nevesített 17 m2 nagyságú területet a tulajdonában álló Szentlőrinc, 080/5. 
helyrajziszámú ingatlanhoz kívánja csatolni, amelynek jelenlegi hasznosítási módja 
kerékpárút.  
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Felelős: Képviselő-testület 
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
Erről értesül: Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. 

 
 
 
 
 
9) 0101/263. hrsz. alatti ingatlan: 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2019. (I.25.) KT. Határozata 

 
a Szentlőrinc, 0101/263. hrsz-ú ingatlan tulajdonszerzéséről 

 
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-
3.1.1-15-BA1-2016-00009 kódszámú projekt, a Szentlőrinc – Tarcsapuszta kerékpárút 
beruházás megvalósítása érdekében telekalakítással vegyes értékesítési eljárás 
keretében megvásárolja a Szentlőrinc, külterület 0101/263. helyrajziszámú, a Magyar 
Állam tulajdonában és a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. vagyonkezelésében álló 
ingatlan egy részét, összesen 6 m2 nagyságú területet. 
 
2. A képviselő-testület a hivatalos értékbecslésben foglalt 2.000,- Ft, azaz kétezer 
forint vételáron kívánja az 1. pontban nevesített területet megvásárolni. 
 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a telekalakítással vegyes 
értékesítési eljárás során eljárjon és képviselje Szentlőrinc Város Önkormányzat 
képviselő-testületét. 
 
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a földhivatal előtti képviseletre 
az ingatlanszerzés tekintetében. 
 
5. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 1. 
pontban nevesített 6 m2 nagyságú területet a tulajdonában álló Szentlőrinc, 080/5. 
helyrajziszámú ingatlanhoz kívánja csatolni, amelynek jelenlegi hasznosítási módja 
kerékpárút.  
 

Felelős: Képviselő-testület 
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
Erről értesül: Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. 

 
10) 020/7. hrsz. alatti ingatlan: 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2019. (I.25.) KT. Határozata 

 
a Szentlőrinc, 020/7. hrsz-ú ingatlan tulajdonszerzéséről 
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1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-
3.1.1-15-BA1-2016-00009 kódszámú projekt, a Szentlőrinc – Tarcsapuszta kerékpárút 
beruházás  megvalósítása érdekében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. 
§ (1) bekezdés c) pontja alapján a Szentlőrinc, 020/7. helyrajziszámú, a Magyar Állam 
tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében álló ingatlanból 1356 
m2 nagyságú terület tulajdonjogát - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 42. § 16. pontja szerint - ingyenesen átvenni kívánja. 
 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vagyonigénylési 
eljárást lefolytassa, továbbá a szükséges hatósági eljárások során eljárjon. 
 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a földhivatal előtti eljárás 
lefolytatására az ingatlanszerzés tekintetében. 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
Erről értesül: Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

 
 
11) 0109. hrsz. alatti ingatlan: 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2019. (I.25.) KT. Határozata 

 
a Szentlőrinc, 0109. hrsz-ú ingatlan tulajdonszerzéséről 

 
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-
3.1.1-15-BA1-2016-00009 kódszámú projekt, a Szentlőrinc – Tarcsapuszta kerékpárút 
beruházás megvalósítása érdekében telekalakítással vegyes értékesítési eljárás 
keretében megvásárolja a Szentlőrinc, külterület 0109. helyrajziszámú, a Magyar Állam 
tulajdonában (a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet: Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezet) és az AM Dunántúli Agrárszakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium vagyonkezelésében álló ingatlan egy 
részét, összesen 270 m2 nagyságú területet. 
 
2. A képviselő-testület a hivatalos értékbecslésben foglalt 109.000,- Ft, azaz 
egyszázkilencezer forint vételáron kívánja az 1. pontban nevesített területet 
megvásárolni. 
 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a telekalakítással vegyes 
értékesítési eljárás során eljárjon és képviselje Szentlőrinc Város Önkormányzat 
képviselő-testületét. 
 
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a földhivatal előtti képviseletre 
az ingatlanszerzés tekintetében. 
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5. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 1. 
pontban nevesített 81 m2 nagyságú területet a tulajdonában álló Szentlőrinc, 080/5. 
helyrajziszámú ingatlanhoz kívánja csatolni, amelynek jelenlegi hasznosítási módja 
kerékpárút.  
 

Felelős: Képviselő-testület 
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
Erről értesül: Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 

 
 
II. MAGÁNTULAJDONBAN ÁLLÓ INGATLANOK: 
 
Szentlőrinc, 096/8. hrsz. alatti ingatlan: 
 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2019. (I.25.) KT. Határozata 

 
a Szentlőrinc, 096/8. hrsz-ú ingatlan tulajdonszerzéséről 

 
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-
3.1.1-15-BA1-2016-00009 kódszámú projekt, a Szentlőrinc – Tarcsapuszta kerékpárút 
beruházás megvalósítása érdekében megvásárolja a Szentlőrinc, külterület 096/8. 
helyrajziszámú, a Szentlőrinci Szolánum Kft. tulajdonában álló ingatlan egy részét, 
összesen 69 m2 nagyságú területet. 
 
2. A képviselő-testület a hivatalos értékbecslésben foglalt 35.000,- Ft, azaz 
harmincötezer forint vételáron kívánja az 1. pontban nevesített területet megvásárolni. 
 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 
megkötésére, továbbá arra, hogy a Földhivatal előtt eljárjon. 
 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
Erről értesül: Szentlőrinci Szolánum Kft. 

 
 
Szentlőrinc, 101/106. hrsz. alatti ingatlan: 
 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2019. (I.25.) KT. Határozata 

 
a Szentlőrinc, 101/106. hrsz-ú ingatlan tulajdonszerzéséről 
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1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-
3.1.1-15-BA1-2016-00009 kódszámú projekt, a Szentlőrinc – Tarcsapuszta kerékpárút 
beruházás megvalósítása érdekében megvásárolja a Szentlőrinc, külterület 101/106. 
helyrajziszámú, Horváth János Pál (szül.: 1951.04.27., an.: Fazekas Erzsébet, lakóhely:  
Szentlőrinc, Kodolányi J. u. 2/C.) tulajdonában álló ingatlan egy részét, összesen 17 m2 
nagyságú területet. 
 
2. A képviselő-testület a hivatalos értékbecslésben foglalt 7.000,- Ft, azaz hétezer 
forint vételáron kívánja az 1. pontban nevesített területet megvásárolni. 
 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 
megkötésére, továbbá arra, hogy a Földhivatal előtt eljárjon. 
 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
Erről értesül: Horváth János Pál 

 
 
Szentlőrinc, 0101/247. hrsz. alatti ingatlan: 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2019. (I.25.) KT. Határozata 

 
a Szentlőrinc, 101/247. hrsz-ú ingatlan tulajdonszerzéséről 

 
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-
3.1.1-15-BA1-2016-00009 kódszámú projekt, a Szentlőrinc – Tarcsapuszta kerékpárút 
beruházás megvalósítása érdekében megvásárolja a Szentlőrinc, külterület 101/247. 
helyrajziszámú, Szabó Béla (szül.: 1953.12.03., an.: Strigán Mária, lakóhely:  Szentlőrinc, 
Rákóczi u. 11.) tulajdonában álló ingatlan egy részét, összesen 12 m2 nagyságú területet. 
 
2. A képviselő-testület a hivatalos értékbecslésben foglalt 5.000,- Ft, azaz ötezer 
forint vételáron kívánja az 1. pontban nevesített területet megvásárolni. 
 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 
megkötésére, továbbá arra, hogy a Földhivatal előtt eljárjon. 
 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
Erről értesül: Szabó Béla 
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Szentlőrinc, 0101/251. hrsz. alatti ingatlan: 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2019. (I.25.) KT. Határozata 

 
a Szentlőrinc, 101/251. hrsz-ú ingatlan tulajdonszerzéséről 

 
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-
3.1.1-15-BA1-2016-00009 kódszámú projekt, a Szentlőrinc – Tarcsapuszta kerékpárút 
beruházás megvalósítása érdekében megvásárolja a Szentlőrinc, külterület 101/251. 
helyrajziszámú, Szabó Zsolt Sándor (szül.: 1974. 06.04., an.: Farkas Erzsébet, lakóhely:  
Szentlőrinc, Tarcsapuszta) tulajdonában álló ingatlan egy részét, összesen 21 m2 
nagyságú területet. 
 
2. A képviselő-testület a hivatalos értékbecslésben foglalt 8.000,- Ft, azaz nyolcezer 
forint vételáron kívánja az 1. pontban nevesített területet megvásárolni. 
 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 
megkötésére, továbbá arra, hogy a Földhivatal előtt eljárjon. 
 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
Erről értesül: Szabó Zsolt Sándor 

 
 
Szentlőrinc, 0101/262. hrsz. alatti ingatlan: 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2019. (I.25.) KT. Határozata 

 
a Szentlőrinc, 101/262. hrsz-ú ingatlan tulajdonszerzéséről 

 
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-
3.1.1-15-BA1-2016-00009 kódszámú projekt, a Szentlőrinc – Tarcsapuszta kerékpárút 
beruházás megvalósítása érdekében megvásárolja a Szentlőrinc, külterület 101/262. 
helyrajziszámú, Németh Zsolt (szül.: 1976.04.03., an.: Kántor Brigitta, lakóhely:  
Szentlőrinc, Móricz Zs. u. 14.) tulajdonában álló ingatlan egy részét, összesen 10 m2 
nagyságú területet. 
 
2. A képviselő-testület a hivatalos értékbecslésben foglalt 4.000,- Ft, azaz négyezer 
forint vételáron kívánja az 1. pontban nevesített területet megvásárolni. 
 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 
megkötésére, továbbá arra, hogy a Földhivatal előtt eljárjon. 
 
 

Felelős: Képviselő-testület 
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Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester 
Határidő: azonnal 

Erről értesül: Németh Zsolt 
 
 

Szentlőrinc, 0101/267. hrsz. alatti ingatlan: 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2019. (I.25.) KT. Határozata 

 
a Szentlőrinc, 101/267. hrsz-ú ingatlan tulajdonszerzéséről 

 
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-
3.1.1-15-BA1-2016-00009 kódszámú projekt, a Szentlőrinc – Tarcsapuszta kerékpárút 
beruházás megvalósítása érdekében megvásárolja a Szentlőrinc, külterület 101/267. 
helyrajziszámú, Lázár Tamás (szül.: 1975.11.05., an.: Rapp Anna, lakóhely:  Szentlőrinc, 
Törökföld u. 5.) tulajdonában álló ingatlan egy részét, összesen 15 m2 nagyságú területet. 
 
2. A képviselő-testület a hivatalos értékbecslésben foglalt 6.000,- Ft, azaz hetezer 
forint vételáron kívánja az 1. pontban nevesített területet megvásárolni. 
 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 
megkötésére, továbbá arra, hogy a Földhivatal előtt eljárjon. 
 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
Erről értesül: Lázár Tamás 

 
Szentlőrinc, 0101/270. hrsz. alatti ingatlan: 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2019. (I.25.) KT. Határozata 

 
a Szentlőrinc, 101/270. hrsz-ú ingatlan tulajdonszerzéséről 

 
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-
3.1.1-15-BA1-2016-00009 kódszámú projekt, a Szentlőrinc – Tarcsapuszta kerékpárút 
beruházás megvalósítása érdekében megvásárolja a Szentlőrinc, külterület 101/270. 
helyrajziszámú, Németh József (szül.: 1955.04.04., an.: Fülöp Mária, lakóhely:  Szentlőrinc, 
Ifjúság útja 20.) tulajdonában álló ingatlan egy részét, összesen 14 m2 nagyságú területet. 
 
2. A képviselő-testület a hivatalos értékbecslésben foglalt 6.000,- Ft, azaz hatezer 
forint vételáron kívánja az 1. pontban nevesített területet megvásárolni. 
 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 
megkötésére, továbbá arra, hogy a Földhivatal előtt eljárjon. 
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Felelős: Képviselő-testület 

Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester 
Határidő: azonnal 

Erről értesül: Németh József 
 
Szentlőrinc, 0101/273. hrsz. alatti ingatlan: 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2019. (I.25.) KT. Határozata 

 
a Szentlőrinc, 101/273. hrsz-ú ingatlan tulajdonszerzéséről 

 
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-
3.1.1-15-BA1-2016-00009 kódszámú projekt, a Szentlőrinc – Tarcsapuszta kerékpárút 
beruházás megvalósítása érdekében megvásárolja a Szentlőrinc, külterület 101/273. 
helyrajziszámú, Erős István (szül.: 1959.07.08., an.: Vengert Irma, lakóhely: 7681 
Hetvehely, Rákóczi u. 16/C.) tulajdonában álló ingatlan egy részét, összesen 10 m2 
nagyságú területet. 
 
2. A képviselő-testület a hivatalos értékbecslésben foglalt 4.000,- Ft, azaz négyezer 
forint vételáron kívánja az 1. pontban nevesített területet megvásárolni. 
 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 
megkötésére, továbbá arra, hogy a Földhivatal előtt eljárjon. 
 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
Erről értesül: Erős István 

 
 
Szentlőrinc, 0101/276. hrsz. alatti ingatlan: 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2019. (I.25.) KT. Határozata 

 
a Szentlőrinc, 101/276. hrsz-ú ingatlan tulajdonszerzéséről 

 
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-
3.1.1-15-BA1-2016-00009 kódszámú projekt, a Szentlőrinc – Tarcsapuszta kerékpárút 
beruházás megvalósítása érdekében megvásárolja a Szentlőrinc, külterület 101/276. 
helyrajziszámú, Szabó Ferenc (szül.: 1951.06.01., an.: Szücs Ilona, lakóhely: Szentlőrinc, 
Tarcsapuszta) tulajdonában álló ingatlan egy részét, összesen 13 m2 nagyságú területet. 
 
2. A képviselő-testület a hivatalos értékbecslésben foglalt 5.000,- Ft, azaz ötezer 
forint vételáron kívánja az 1. pontban nevesített területet megvásárolni. 
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3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 
megkötésére, továbbá arra, hogy a Földhivatal előtt eljárjon. 
 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
Erről értesül: Szabó Ferenc 

 
 
Szentlőrinc, 0101/279. hrsz. alatti ingatlan: 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2019. (I.25.) KT. Határozata 

 
a Szentlőrinc, 101/279. hrsz-ú ingatlan tulajdonszerzéséről 

 
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-
3.1.1-15-BA1-2016-00009 kódszámú projekt, a Szentlőrinc – Tarcsapuszta kerékpárút 
beruházás megvalósítása érdekében megvásárolja a Szentlőrinc, külterület 101/279. 
helyrajziszámú, Horváth Ferenc (szül.: 1958., an.: Stanics Rozália, lakóhely: Szentlőrinc, 
Béke tér 1.) tulajdonában álló ingatlan egy részét, összesen 19 m2 nagyságú területet. 
 
2. A képviselő-testület a hivatalos értékbecslésben foglalt 8.000,- Ft, azaz nyolcezer 
forint vételáron kívánja az 1. pontban nevesített területet megvásárolni. 
 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 
megkötésére, továbbá arra, hogy a Földhivatal előtt eljárjon. 
 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
Erről értesül: Horváth Ferenc 

 
 
Szentlőrinc, 0101/282. hrsz. alatti ingatlan: 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2019. (I.25.) KT. Határozata 

 
a Szentlőrinc, 101/282. hrsz-ú ingatlan tulajdonszerzéséről 

 
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-
3.1.1-15-BA1-2016-00009 kódszámú projekt, a Szentlőrinc – Tarcsapuszta kerékpárút 
beruházás megvalósítása érdekében megvásárolja a Szentlőrinc, külterület 101/282. 
helyrajziszámú, Szabó Zsolt Sándor (szül.: 1974., an.: Farkas Erzsébet, lakóhely: 
Szentlőrinc, Tarcsapuszta) tulajdonában álló ingatlan egy részét, összesen 19 m2 
nagyságú területet. 
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2. A képviselő-testület a hivatalos értékbecslésben foglalt 8.000,- Ft, azaz nyolcezer 
forint vételáron kívánja az 1. pontban nevesített területet megvásárolni. 
 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 
megkötésére, továbbá arra, hogy a Földhivatal előtt eljárjon. 
 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
Erről értesül: Szabó Zsolt Sándor 

 
Szentlőrinc, 0101/288. hrsz. alatti ingatlan: 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2019. (I.25.) KT. Határozata 

 
a Szentlőrinc, 101/288. hrsz-ú ingatlan tulajdonszerzéséről 

 
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-
3.1.1-15-BA1-2016-00009 kódszámú projekt, a Szentlőrinc – Tarcsapuszta kerékpárút 
beruházás megvalósítása érdekében megvásárolja a Szentlőrinc, külterület 101/288. 
helyrajziszámú, Horváth János Pál (szül.: 1951.04.27., an.: Fazekas Erzsébet, lakóhely: 
Szentlőrinc, Kodolányi u. 2/C. 1. emelet 3.) tulajdonában álló ingatlan egy részét, összesen 
13 m2 nagyságú területet. 
 
2. A képviselő-testület a hivatalos értékbecslésben foglalt 5.000,- Ft, azaz ötezer 
forint vételáron kívánja az 1. pontban nevesített területet megvásárolni. 
 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 
megkötésére, továbbá arra, hogy a Földhivatal előtt eljárjon. 
 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
Erről értesül: Horváth János Pál 

 
 
Szentlőrinc, 0101/291. hrsz. alatti ingatlan: 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2019. (I.25.) KT. Határozata 

 
a Szentlőrinc, 101/291. hrsz-ú ingatlan tulajdonszerzéséről 

 
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-
3.1.1-15-BA1-2016-00009 kódszámú projekt, a Szentlőrinc – Tarcsapuszta kerékpárút 
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beruházás megvalósítása érdekében megvásárolja a Szentlőrinc, külterület 101/291. 
helyrajziszámú, Horváth János Pál (szül.: 1951.04.27., an.: Fazekas Erzsébet, lakóhely: 
Szentlőrinc, Kodolányi u. 2/C. 1. emelet 3.) tulajdonában álló ingatlan egy részét, összesen 
9 m2 nagyságú területet. 
 
2. A képviselő-testület a hivatalos értékbecslésben foglalt 4.000,- Ft, azaz négyezer 
forint vételáron kívánja az 1. pontban nevesített területet megvásárolni. 
 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 
megkötésére, továbbá arra, hogy a Földhivatal előtt eljárjon. 
 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
Erről értesül: Horváth János Pál 

 
 
Szentlőrinc, 0101/295. hrsz. alatti ingatlan: 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2019. (I.25.) KT. Határozata 

 
a Szentlőrinc, 101/295. hrsz-ú ingatlan tulajdonszerzéséről 

 
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-
3.1.1-15-BA1-2016-00009 kódszámú projekt, a Szentlőrinc – Tarcsapuszta kerékpárút 
beruházás megvalósítása érdekében megvásárolja a Szentlőrinc, külterület 101/295. 
helyrajziszámú, Horváth János Pál (szül.: 1951.04.27., an.: Fazekas Erzsébet, lakóhely: 
Szentlőrinc, Kodolányi u. 2/C. 1. emelet 3.) és Horváth János Pálné (szül.: Gyenis Éva 
Stefánia, 1952., an.: Várnai Anna, lakóhelye: Szentlőrinc, Kodolányi J. u. 2/C.) tulajdonában 
álló ingatlan egy részét, összesen 0,36 m2 nagyságú területet. 
 
2. A képviselő-testület a hivatalos értékbecslésben foglalt 1.000,- Ft, azaz egyezer 
forint vételáron kívánja az 1. pontban nevesített területet megvásárolni. 
 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 
megkötésére, továbbá arra, hogy a Földhivatal előtt eljárjon. 
 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
Erről értesül: Horváth János Pál és házastársa 
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Szentlőrinc, 0131/1. hrsz. alatti ingatlan: 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2019. (I.25.) KT. Határozata 

 
a Szentlőrinc, 0131/1. hrsz-ú ingatlan tulajdonszerzéséről 

 
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-
3.1.1-15-BA1-2016-00009 kódszámú projekt, a Szentlőrinc – Tarcsapuszta kerékpárút 
beruházás megvalósítása érdekében megvásárolja a Szentlőrinc, külterület 0131/1. 
helyrajziszámú, IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tulajdonában álló ingatlan egy 
részét, összesen 395 m2 nagyságú területet. 
 
2. A képviselő-testület a hivatalos értékbecslésben foglalt 210.000,- Ft, azaz 
kettőszáztízezer forint vételáron kívánja az 1. pontban nevesített területet megvásárolni. 
 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 
megkötésére, továbbá arra, hogy a Földhivatal előtt eljárjon. 
 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
Erről értesül: IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

 



                                   GÖRGÉNYI - TERV KFT. 
                                             7940 Szentlőrinc, Nyárfa u. 4 
                                   30/853-9092 
                                   gorgenyiterv@gmail.com         
_________________________________________________________________________________ 

 

GENERÁLTERVEZŐI ÁRAJÁNLAT 

 

Ajánlatkérő: 

Neve: Szentlőrinc Város Önkormányzat 

Székhelye: 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 

Képviselője: Koltai Péter polgármester 

Adószáma: 15724210-2-02 

Ajánlattevő: 

Neve: Görgényi-Terv Kft. 

Székhelye: 7940 Szentlőrinc, Nyárfa utca 4. 

Teljes jogú képviselője: Görgényi Imre 

Adószáma: 25927067-2-02 

 

 

- Az ajánlat tárgya: 

„ Bölcsődei fejlesztési program” című pályázati felhívás keretében az Arany János Utcai 

Óvoda és Bölcsőde épületének bővítése és átalakítása engedélyezési tervdokumentációjának 

elkészítése. 

- Az ajánlati ár 

Építési engedélyezési tervdokumentáció: 

 

Nettó ajánlati ár:     1.700.000.- Ft 

Áfa:       459.000.- Ft 

Bruttó ajánlati ár összesen:    2.159.000.- Ft 

Azaz bruttó kettőmilliószázötvenkilencezer forint 

 

- Az árajánlatban vállalt feladatok 

 

Építési engedélyezési tervdokumentáció tartalma: 

A tervezéssel érintett területekre az építési engedélyezési tervek megfelelő részletezettséggel 

és tartalommal való kidolgozása. Az építési engedély megszerzésére irányuló hatósági eljárás 

előkészítése, a bevont szakhatóságokkal történő előzetes egyeztetés lebonyolítása. 

mailto:gorgenyiterv@gmail.com


                                   GÖRGÉNYI - TERV KFT. 
                                             7940 Szentlőrinc, Nyárfa u. 4 
                                   30/853-9092 
                                   gorgenyiterv@gmail.com         
_________________________________________________________________________________ 

- építész munkarész: 

 építész műszaki leírás és technológiai leírás  

 helyszínrajz (M=1:1000) 

 alaprajzok, metszetek, homlokzatok az építési engedélyhez M1=100 léptékben 

 meglévő állapot tervrajzai 

- szakági munkarészek: 

 tartószerkezeti engedélyezési tervfejezet, műszaki leírás 

 épületgépész műszaki leírás és épület fizikai-energetikai és hőszigetelési 

számítások 

 épületvillamossági műszaki leírás 

 talajmechanikai szakvélemény 

 tűzvédelmi munkarész 

 akadálymentes tervfejezet rehabilitációs környezettervező szakmérnök 

bevonásával 

 árazott és árazatlan tételes költségvetési kiírás elkészítése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szentlőrinc, 2019. 01.24. 

 

 

 

 

       …………………………………… 

        Görgényi-Terv Kft. 

               ajánlattevő 

mailto:gorgenyiterv@gmail.com
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   Szentlőrinc Város Önkormányzata 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. január 25-i 

rendes/rendkívüli testületi ülésére 
 

Tárgy: Előterjesztés a Szentlőrinc, 0149/8. 
hrsz-ú ingatlanra bejegyzett szolgalmi 
jog törléséről 

Előterjesztő: dr. Tóth Sándor jegyző 
Előterjesztést készítette: dr. Keresztessy Csilla aljegyző 
Az előterjesztés a jogszabályi 
feltételeknek megfelel: 

dr. Tóth Sándor jegyző 

A döntéshez szükséges többség: egyszerű/minősített 
Döntési forma: rendelet/határozat (normatív, hatósági, 

egyéb) 
Költségvetési hatása az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése, 

amelynek fedezete a költségvetésben 
biztosított – 13.200,- Ft 

Az előterjesztést  nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt 
ülésen lehet tárgyalni 

Véleményezésre megkapta: Koltai Péter polgármester 
Előzetesen tárgyalja: - 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete 295/2018.(X.11.) KT határozatával 
úgy döntött, hogy 4.000.000,- Ft, azaz négymillió forint ellenében értékesíteni kívánja a 
Perspex Kft. részére a Szentlőrinc, 0149/8. hrsz-ú ingatlant. Az adásvételi szerződés 
megkötését megelőzően derült fény arra, hogy ezen az ingatlanon szolgalmi jog került 
bejegyzésre Görgényi Imre és Görgényi Imréné (7940 Szentlőrinc, Móricz Zs. u. 21.), majd 
Görgényi Péter (szül.. 1976., an.: Erdélyi Anna) és Görgényi Imre (szül.: 1980., an.. Erdélyi 
Anna) részére.  
 
Az ingatlan adásvételi szerződés megkötését megelőzően szükséges volt a szolgalmi jog 
törlésére irányuló eljárást megindítani, amelyet a megbízott ügyvéd, dr. Fazekas Tünde 
ügyvéd 2018. december 21-én megindított a Földhivatal előtt. 
 
A Földhivatal kéri a képviselő-testület határozatát a szolgalmi jog törlése tekintetében.  
 
Figyelemmel arra, hogy korábban csak az adásvétel tárgyában hozott döntést a testület, 
kérem, döntsenek a szolgalmi jog törlése tárgyában.  
 
Szentlőrinc, 2019. január 23. 
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Koltai Péter 
          polgármester 
 
 
Határozati javaslat:  
 

 
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2019. (I.25.) KT. Határozata 
 

a Szentlőrinc, 0149/8. hrsz-ú ingatlanra bejegyzett szolgalmi jog törléséről 
 

1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Szentlőrinc, 0149/8. hrsz-ú ingatlanra bejegyzett szolgalmi jog törléséhez hozzájárul. 
 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Földhivatal előtt 
eljárjon. 
 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
Erről értesül: dr. Fazekas Tünde - ügyvéd 
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      Szentlőrinc Város Önkormányzat 

ELŐTERJESZTÉS 

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. január 25-i 

rendes/rendkívüli testületi ülésére 

Tárgy: Előterjesztés „Bölcsődefejlesztési 
Program” megnevezésű pályázat 
benyújtásához szükséges 
engedélyezési tervek elkészítésének 
megrendeléséről 

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester 

Előterjesztést készítette: Szemelyácz-Storcz Mónika 

Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek 
megfelel: 

dr. Tóth Sándor jegyző 

A döntéshez szükséges többség: egyszerű/minősített 

Döntési forma: rendelet/határozat (normatív, hatósági, 
egyéb) 

Az előterjesztést  nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen 
lehet tárgyalni 

Véleményezésre megkapta: Koltai Péter polgármester 

Előzetesen tárgyalja: bizottságok nem tárgyalták 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Szentlőrinc Város Önkormányzat indulni kíván a „Bölcsőde fejlesztési program” c. 
pályázaton az Arany János utcai óvoda épületébe tervezett 14 fős bölcsődei 
csoportszoba építésével az alábbiak szerint: 

- új bölcsőde építése esetén a pályázható összeg 300.000.000,- Ft, de 
férőhelyenként maximum bruttó 8.000.000,- forint. 
A pályázható összeg 14 fő esetén: bruttó 112.000.000,- Ft. 

- A pályázat támogatási intenzitása a települések adóerő-képessége alapján 
meghatározott. Esetünkben 95 %. 
Pályázati önerő: 5.600.000,- Ft 
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- Előzetes becslések alapján a megpályázott összeg nem lenne elég a pályázat 
megvalósítására, így a pályázati önerő összege felett az önkormányzatnak 
biztosítania kellene még további kb. 70.000.000,- Ft-ot. Ezen felül önerőből 
kellene lebontatni az Arany János utcai óvoda régi, romos részét, mely egy 2016-
os költségbecslés alapján 20.000.000,- Ft lenne. 

A pályázat benyújtási határideje: 2019. március 18. 

E határidőre (de legkésőbb a hiánypótlási határidő végére) Szentlőrinc Város 
Önkormányzatának rendelkeznie kell jogerős építésügyi hatósági engedéllyel. 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Görgényiné Fehér Zsófiát kérte fel a terület 
felmérésével és árajánlat adásával az építésügyi hatósági tervek elkészítésére. A tervező 
a tervek elkészítését és az építésügyi hatósági engedélyeztetést nettó 1.700.000,- Ft + 
ÁFA azaz bruttó 2.159.000,- Ft összegért tudja vállalni, mely a műszaki leírást, 
helyszínrajzokat, tervrajzokat, talajmechanikát, szakági tervezést (gépészet, villany, 
statika), árazott és árazatlan költségvetéseket, akadálymentes tervfejezetet, tűzvédelmi 
munkarészt, valamint az energetikát is tartalmazná, melyeket a pályázati kiírás kér. 

Szentlőrinc, 2019. január 24. 

 

      Koltai Péter polgármester sk. 

Határozati javaslat: 

A) változat: 

Szentlőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2019.(I. 25……) KT. határozata 

a „Bölcsődefejlesztési Program” megnevezésű pályázat benyújtásához szükséges 
engedélyezési tervek elkészítésének megrendeléséről 

1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
„Bölcsődefejlesztési program” elnevezésű pályázathoz benyújtandó 
engedélyezési tervek elkészítését megrendeli Görgényiné Fehér Zsófia tervezőtől, 
melynek összege bruttó 2.159.000,- Ft. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az építésügyi hatósági tervek 
megrendelésére és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Képviselő-testület 

Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester 
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B) változat: 

Szentlőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2019.(I. 25……) KT. határozata 

a „Bölcsődefejlesztési Program” megnevezésű pályázat benyújtásához szükséges 
engedélyezési tervek elkészítésének megrendeléséről 

1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
„Bölcsődefejlesztési program” elnevezésű pályázathoz benyújtandó 
engedélyezési tervek elkészítését nem kívánja megrendelni. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Képviselő-testület 

Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester 
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