SZENTLŐRINC JÁRÁS SZÉKHELY VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
Tel: +36--73 570-000
Fax: +36-73 371-001
E-mail: titkarsag@szentlorinc.hu
Honlap: www.szentlorinc.hu

MEGHÍVÓ

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. június 27. napján csütörtökön
13.00 órakor tartandó
rendes képviselő-testületi ülésére
Helye: Városháza Díszterme (7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.)
Napirend:

1. Beszámoló a LŐRINC-MED Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi első
negyedéves működéséről
Előterjesztő: dr. Verasztó Hermin – ügyvezető

2. Beszámoló a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. 2019. évi első
negyedéves működéséről
Előterjesztő: Junácski József – ügyvezető
3. Beszámoló a Szentlőrinci Média Nonprofit Kft. 2019. évi első negyedéves
működéséről
Előterjesztő: Koller Zoltán – ügyvezető

4. Előterjesztés a Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha intézményvezetői
beosztásra vonatkozó pályázat kiírásáról és véleményező bizottság
felállításáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester
5. Előterjesztés a Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha intézmény
Házirendjéről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

6. Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyére
kiírt pályázat keretében beérkezett pályázat véleményezésére eseti
bizottság felállításáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

+36-73 570-000

Hivatal: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
+36-73 371-001
titkarsag@szentlorinc.hu Honlap: www.szentlorinc.hu
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7. Tájékoztatás a folyamatban levő pályázatok aktuális helyzetéről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

8. Előterjesztés a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 számú a „Zöld beruházás
megvalósítása Szentlőrincen” című projekt keretein belül a tervezési
munkák elvégzésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

9. Előterjesztés az „Esély otthon fiatalok számára Szentlőrincen”” című
projekt keretében megvalósuló 2 db belföldi tanulmányút megvalósulására
beérkezett ajánlatok elbírálása tárgyában
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

10. Előterjesztés
az
Esély
Otthon
pályázathoz
kapcsolódó
rendezvényszervezési feladatok ellátása közbeszerzés elindítása tárgyában
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

11. Előterjesztés az Esély Otthon pályázat keretében felújítandó Szentlőrinc,
Munkácsy Mihály u. 14. szám alatti ingatlan tetőszerkezetének
kialakításáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester
12. Előterjesztés a kerékpárút projekt
kampányra” meghívandó cégekről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

keretében

„szemléletformálás

13. Előterjesztés az „Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” ösztönző
támogatásokról szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

14. Előterjesztés az Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című
projekthez kapcsolódó Önkormányzati ösztönző támogatás hiányszakmák
betöltésére vonatkozó pályázati felhívásának módosításáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester
15. Előterjesztés az „Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” pályázat
keretében nyújtandó lakhatási támogatásról szóló 29/2018. (XII.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester
16. Előterjesztés az üzletek éjszakai nyitvatartási
önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában
Előterjesztő: dr. Tóth Sándor – jegyző

rendjéről

szóló

17. Előterjesztés a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotásáról

+36-73 570-000

Hivatal: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
+36-73 371-001
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Előterjesztő: dr. Tóth Sándor – jegyző

18. Előterjesztés „az önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat”
benyújtásáról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

19. Előterjesztés a Szentlőrinc, Munkácsy M. u. 50/2. szám alatti ingatlan
értékesítése tárgyában
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

20. Tájékoztatás Szentlőrinc Város közterületein
kezelésének lehetséges módjáról
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

beépített

AC

csövek

21. Polgármesteri beszámoló a két ülés között eltelt időben végzett munkáról
Előterjesztő: Koltai Péter - polgármester
22. Bizottsági beszámoló a két ülés között eltelt időben végzett munkáról
Előterjesztő: bizottsági elnökök

23. Egyebek:

• Jegyzői tájékoztató az MNV Zrt. válaszáról a NET Zrt.
vagyonkezelésében lévő ingyenes tulajdonba kért ingatlanokkal
kapcsolatban
• Jegyzői tájékoztató a tarcsapusztai kerékpárút projekt keretében
kötendő adásvételi szerződésekről

24. Interpellációk, kérdések, közlemények

25. Előterjesztés kitüntetések, díjak adományozása tárgyában (ZÁRT ülés
tartása indokolt)
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 emailben a polghiv@szentlorinc.hu címre bejelenteni szíveskedjék!
Szentlőrinc, 2019. június 20.

+36-73 570-000

Koltai Péter sk.
polgármester

Hivatal: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
+36-73 371-001
titkarsag@szentlorinc.hu Honlap: www.szentlorinc.hu

SZENTLŐRINC JÁRÁS SZÉKHELY VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT
HUMÁN BIZOTTSÁGA
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
Tel: +36--73 570-000
Fax: +36-73 371-001
E-mail: titkarsag@szentlorinc.hu
Honlap: www.szentlorinc.hu

MEGHÍVÓ

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
HUMÁN BIZOTTSÁGÁNAK
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK ÉS
JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK
2019. június 23. napján hétfőn
13.00 órakor tartandó együttes ülésére
Helye: Városháza Díszterme (7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.)
Napirend:

1. Beszámoló a LŐRINC-MED Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi első
negyedéves működéséről (tárgyalja: mindhárom bizottság)
Előterjesztő: dr. Verasztó Hermin – ügyvezető

2. Beszámoló a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. 2019. évi első
negyedéves működéséről (tárgyalja: mindhárom bizottság)
Előterjesztő: Junácski József – ügyvezető
3. Beszámoló a Szentlőrinci Média Nonprofit Kft. 2019. évi első negyedéves
működéséről (tárgyalja: mindhárom bizottság)
Előterjesztő: Koller Zoltán – ügyvezető

4. Előterjesztés a Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha intézményvezetői
beosztásra vonatkozó pályázat kiírásáról és véleményező bizottság
felállításáról (tárgyalja: mindhárom bizottság)
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester
5. Előterjesztés a Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha intézmény
Házirendjéről (tárgyalja: Humán Bizottság + Jogi és Ügyrendi Bizottság)
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

+36-73 570-000

Hivatal: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
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6. Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyére
kiírt pályázat keretében beérkezett pályázat véleményezésére eseti
bizottság felállításáról (tárgyalja: mindhárom bizottság)
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester
7. Tájékoztatás a folyamatban levő pályázatok aktuális helyzetéről (tárgyalja:
mindhárom bizottság)
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

8. Előterjesztés a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 számú a „Zöld beruházás
megvalósítása Szentlőrincen” című projekt keretein belül a tervezési
munkák elvégzésére kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről (tárgyalja:
mindhárom bizottság)
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester
9. Előterjesztés az „Esély otthon fiatalok számára Szentlőrincen”” című
projekt keretében megvalósuló 2 db belföldi tanulmányút megvalósulására
beérkezett ajánlatok elbírálása tárgyában (tárgyalja: mindhárom bizottság)
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

10. Előterjesztés
az
Esély
Otthon
pályázathoz
kapcsolódó
rendezvényszervezési feladatok ellátása közbeszerzés elindítása tárgyában
(tárgyalja: mindhárom bizottság)
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

11. Előterjesztés az Esély Otthon pályázat keretében felújítandó Szentlőrinc,
Munkácsy Mihály u. 14. szám alatti ingatlan tetőszerkezetének
kialakításáról (tárgyalja: mindhárom bizottság)
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

12. Előterjesztés a kerékpárút projekt keretében „szemléletformálás
kampányra” meghívandó cégekről (tárgyalja: mindhárom bizottság)
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

13. Előterjesztés az „Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” ösztönző
támogatásokról szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról (tárgyalja: mindhárom bizottság)
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

14. Előterjesztés az Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című
projekthez kapcsolódó Önkormányzati ösztönző támogatás hiányszakmák
betöltésére vonatkozó pályázati felhívásának módosításáról (tárgyalja:
mindhárom bizottság)
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester
15. Előterjesztés az „Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” pályázat
keretében nyújtandó lakhatási támogatásról szóló 29/2018. (XII.14.)
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önkormányzati rendelet módosításáról (tárgyalja: Humán Bizottság + Jogi
és Ügyrendi Bizottság)
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

16. Előterjesztés az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában (tárgyalja: Humán
Bizottság + Jogi és Ügyrendi Bizottság)
Előterjesztő: dr. Tóth Sándor – jegyző

17. Előterjesztés a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotásáról (tárgyalja: mindhárom bizottság)
Előterjesztő: dr. Tóth Sándor – jegyző

18. Előterjesztés „az önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat”
benyújtásáról (tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizotság + Jogi és Ügyrendi
Bizottság)
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

19. Előterjesztés a Szentlőrinc, Munkácsy M. u. 50/2. szám alatti ingatlan
értékesítése tárgyában (tárgyalja: mindhárom bizottság)
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

20. Tájékoztatás Szentlőrinc Város közterületein beépített AC
kezelésének lehetséges módjáról (tárgyalja: mindhárom bizottság)
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

csövek

21. Egyebek:

• Jegyzői tájékoztató az MNV Zrt. válaszáról a NET Zrt.
vagyonkezelésében lévő ingyenes tulajdonba kért ingatlanokkal
kapcsolatban (tárgyalja: Humán Bizottság)
• Jegyzői tájékoztató a tarcsapusztai kerékpárút projekt keretében
kötendő adásvételi szerződésekről (tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági
Bizotság + Jogi és Ügyrendi Bizottság)

22. Előterjesztés kitüntetések, díjak adományozása tárgyában (tárgyalja:
mindhárom bizottság)
Előterjesztő: Koltai Péter - polgármester

23. Települési támogatási kérelmek elbírálása (tárgyalja: Humán Bizottság)
Előterjesztő: Vörös Sára – elnök

+36-73 570-000

Hivatal: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
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Az ülésre tisztelettel meghívom és megjelenésére feltétlenül számítok! Akadályoztatása
esetén, kérem, hogy távolmaradását a Titkárságon a 73/570-001 telefonszámon vagy emailben a aljegyzo@szentlorinc.hu címre bejelenteni szíveskedjék!
Szentlőrinc, 2019. június 20.

Vörös Sára bizottsági elnök sk.

Végh Gábor bizottsági elnök sk.

Kovács Henrietta bizottsági elnök sk.
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Szentlőrinc Város Önkormányzata

Tárgy:

ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. június 27-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Előterjesztő:

Előterjesztést készítette:
Az előterjesztés a jogszabályi
feltételeknek megfelel:
A döntéshez szükséges többség:
Döntési forma:
Költségvetési hatása
Az előterjesztést

Véleményezésre megkapta:
Előzetesen tárgyalja:

Beszámoló a Szentlőrinci Közüzemi
Nonprofit
Kft.
2019.
évi
első
negyedéves működéséről
Junácski József ügyvezető
Junácski József ügyvezető
dr. Tóth Sándor jegyző

egyszerű/minősített
rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)
van, fedezettel rendelkezik
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt
ülésen lehet tárgyalni
Koltai Péter polgármester
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Humán Bizottság

Határozati javaslat:

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2019. (VI.27.) KT. Határozata

Beszámoló a Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. 2019. évi első
negyedéves működéséről
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentlőrinci
Közüzemi Nonprofit Kft. 2019. évi első negyedéves beszámolóját, és úgy határozott,
hogy az abban foglaltakat elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület, végrehajtásért: Junácski József ügyvezető
Határidő: folyamatos
Kapja: Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.
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SZENTLŐRINCI KÖZÜZEMI

 7940 Szentlőrinc, Pécsi út 21.
 06-73/570-910
 06-73/570-911
Cg:02-09-073660

NONPROFIT KFT.

e-mail: kozuzemi@kozuzemi.hu

Szentlőrinci Közüzemi
Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
7940 Szentlőrinc, Pécsi út 21.
Cg: 02–09–073660

Számviteli beszámoló
A 2019/1. negyedévhez
2019.01.01 - 2019.03.31.

Számviteli beszámoló 2019/I. né.

A 2006. évi IV. Tv. (továbbiakban: Gt.) előírása értelmében a közhasznú társaság köteles
2009. június 30.-ig a Cégbíróságnál nonprofit gazdasági társaságként történő nyilvántartásba
vételét kérni, ami az Önkormányzat Képviselőtestületének, 185/2008 (XII. 18.) KT számú
határozata alapján megtörtént. 2009. február 2.-val a Baranya Megyei Bíróság, mint
Cégbíróság a 02-14-000075/48 számú végzésével, a cég kérelmére átalakulás miatt törölte a
Szentlőrinci Közüzemi Közhasznú Társaságot és ezzel egy időben a 02-09-073660
cégjegyzékszámon bejegyezte a Szentlőrinci Közüzemi Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaságot. 2012. augusztus 03-tól, a névváltozást követően; Szentlőrinci
Közüzemi Nonprofit Kft. néven működik.
A cég székhelye:
Cégjegyzék száma:
A cég adószáma:
Statisztikai számjele:
Cégforma:
E-mail címe:
Honlap címe:

7940 Szentlőrinc, Pécsi út 21.
Cg: 02–09–073660
21087530-2-02
21087530 3530 572 02
Korlátolt Felelősségű Társaság
kozuzemi@kozuzemi.hu
www.kozuzemi.hu

A Társaság az alábbi tevékenységeit gyakorolja:
- távhőszolgáltatás
- hulladékszállítás
- település tisztasági szolgáltatás
- zöldterület fenntartás, karbantartás
- közfoglalkoztatás
- ingatlan bérbeadás, üzemeltetés
- ingatlankezelés
- építményüzemeltetés
- mezőgazdasági gépkölcsönzés
Tulajdonosi szerkezet 2018.12.19-től:
Alapító neve:
Szentlőrinc Város Önkormányzata
Alapító székhelye:
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
Tulajdoni hányad:
99,3%
Tag neve:
Tag székhelye:
Tulajdoni hányad:

Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.
Számviteli beszámoló 2019/I. né.
2019.03.31.

Dél-Kom Nonprofit Kft.
7632 Pécs, Siklósi út 52.
0,7%
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Számviteli beszámoló 2019/I. né.

A Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselőtestületének 149/2018 (V,24) KT. határozata
alapján 2018.06.01 - 2023.05.31-ig Junácski Józsefet (szül: 1961.09.02., lakcím: 7900
Szigetvár, Kárpátok útja 36.), bízta meg az ügyvezetői feladatok ellátásával.
A Szentlőrinc Város Önkormányzat 319/2018. (XI.29.) KT. határozata alapján az öt évre
választott felügyelő bizottság tagjai 2018.12.18 – 2023.12.17-ig: Végh Gábor, May Gábor,
Dr. Szűcs Tamás
Jelen beszámoló a 2019.01.01 - 2019.03.31-ig üzleti negyedévet mutatja be, amely a
beszámoló készítés időpontjáig történt gazdasági események adatait tartalmazó, 2019.01.012019.03.31. közötti főkönyvi kivonat alapján készült.
A Számviteli Törvény 2000. C. 155. § (3) bekezdése értelmében nem vagyunk kötelezettek
könyvvizsgálatra, de a 2005. évi XVIII. Távhőszolgáltatásról szóló törvény értelmében
viszont könyvvizsgálatra vagyunk kötelezettek.
Jelen beszámolóhoz könyvvizsgálat nem tartozik.
2018.06.28-tól 2019.05.31-ig az ECOTIPP Könyvszakértő, Adótanácsadó és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaságot (7635 Pécs, Nagyszkókó utca 11.) bízta meg a tulajdonos. A
könyvvizsgálatért személyében felelős Csurka Szabolcs (7633 Pécs, Hajnóczy út 25. A ép.
ftsz.1., an: Demeter Valéria).
Beszámoló összeállítását végezte:

Pápai Krisztina

A társaság a negyedéves beszámoló elkészítésekor az alábbiakat alkalmazta:
a jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem
várható a működés beszüntetése vagy bármilyen okból történő jelentős csökkenése (a
vállalkozás folytatásának elve)
kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit
a gazdálkodásáról, működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az
üzleti év zárását forint összegben és magyar nyelven készíti el
a költségek elszámolását az 5. (költség nemek), 6. (költség helyek) és 7.
(tevékenységek költség) számlaosztály számláin könyveli
a beszámoló Mérleg „A” változatát készíti el a 2000. C. Számviteli törvény
előírásinak megfelelően, a mérlegkészítés fordulónapja 2019. üzleti negyedévre vonatkozóan
2019. március 31.
a beszámoló eredmény kimutatásának összköltség eljárással készített „A”
változatát készíti el
a terv szerinti értékcsökkenés elszámolása a lineáris leírási módszer
alkalmazásával havonta történik, terven felüli értékcsökkenést nem számoltunk el
a 100 000 Ft-ot meg nem haladó egyedi beszerzésű értékű tárgyi eszközök értékét
használatbavételük időpontjában, egy összegben tervszerinti értékcsökkenésként számolja el
a jogelődtől átvett eszközöket nettó értéken-, az új beszerzéseket bekerülési
értéken tartjuk nyilván
Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.
Számviteli beszámoló 2019/I. né.
2019.03.31.
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Létszám és munkabér adatok
A Kft. 2019. 03. 31-i átlagos statisztikai létszáma:
Tevékenységenkénti megoszlása: távhőszolgáltatás
központi irányítás
hulladékszállítás
konténeres hulladékszállítás
közterületi
közfoglalkoztatás
A közüzemi munkavállalók bérköltsége:
A közfoglalkoztatott munkavállalók bérköltsége:
A felügyelő bizottság részére kifizetett tiszteletdíj:

Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.
Számviteli beszámoló 2019/I. né.
2019.03.31.

64 fő
4 fő
8 fő
18 fő
2 fő
2 fő
30 fő
22 880 ezer Ft
8 090 ezer Ft
138 ezer Ft

4

Számviteli beszámoló 2019/I. né.

Eszközök értékelése
Immateriális javak és tárgyi eszközök
Az immateriális javak nettó értéke:
A tárgyi eszközök nettó értéke:

263 ezer Ft
65 092 ezer Ft

2019.01.01 – 31.31-ig elszámolt értékcsökkenés értéke:
- terv szerinti értékcsökkenés:
- az egy összegben elszámolt tervszerinti értékcsökkenés:

2 099 ezer Ft
2003 ezer Ft
96 ezer Ft

Felújítás: Raktár korszerűsítés idén (2019-ben) ráfordított összege:
216 ezer Ft
Napelemes erőmű eddig (2018 év vége) ráfordított összege:
23 914 ezer Ft
A napelemes erőműrendszer tervek szerint 2019. áprilisában készül el teljesen és történik meg
az üzembe helyezése.
A 2019. március 31-ig szellemi termékek és tárgyi eszközök vásárlása:
- Zipper Talajfúró szett (közfoglalkoztatási programba)
A 2019. március 31-ig üzembe helyezett tárgyi eszközök:
- Zipper Talajfúró szett
- Brother nyomtató (korábban vásárolt)

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása 2019.01.01 - 2019.03.31.
Megnevezés

Immateriális
javak
Szellemi
termékek

TE nyitó nettó értéke:
TE értékcsökkenés:
Befejezetlen beruházás növ:
TE záró nettó értéke:

292
29
263

Tárgyi eszközök

Összesen

Műszaki Egyéb
Befejez. adatok
ber.,
ber., gép, Egyéb
Ber. + 1000 Ftgép,
jármű,
állat
felújítás
ban
jármű felszerel
12 643 14 569
9 417
5 30 217
67 143
477
733
764
1 nem rel.
2 003
216
216
12 166 13 836
8 653
4 30 432
65 355

Ingatlanok,
építmények

100 000 Ft alatti tárgyi eszközök használatba vételekor egy összegben elszámolt ÉCS

Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.
Számviteli beszámoló 2019/I. né.
2019.03.31.

96
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Vásárolt készletek
A vásárolt készleteinket a 21-23-as számlaosztályban, késztermékeinket a 25-ös és az áruinkat
a 28-as számlaosztályban tartjuk nyilván. A vásárolt készletek analitikus nyilvántartása
mennyiségben és értékben történik. A készletek nyilvántartási értéke a beszerzési érték
alapján számított átlagos beszerzési ár.
Készleteink értéke:
- anyagkészlet (víz-, fűtés- és villanyszerelési-, üzemanyag, munkaruha):
- eladásra vásárolt hulladékgyűjtő edények:
- munkahelyi göngyöleg:

3 389 ezer Ft
3 332 ezer Ft
5 ezer Ft
52 ezer Ft

Készleteink értéke 2019. első negyedévében évben az előző év zárásához képest növekedett,
ennek oka, hogy az év kezdésével kapcsolatos készletfeltöltéseket , anyagbeszerzéseinket
tudatos tervezéssel intéztük. Ennek összetétele festékanyagokból, vegyes anyagokból,
alkatrészből, üzemanyagból, valamint munka és védőruházatból áll.
Veszélyes hulladék, környezetre káros anyagok:
Társaságunknál veszélyes hulladék, környezetre káros anyagok nem keletkeznek.

Követelések

Vevőkövetelés egyenlege:
- lakossági és közületi fogyasztók (távhőszolgáltatás):
- vevők (hulladékszállítás, egyéb vállalkozói tevékenység):

35 766 ezer Ft
35 172 ezer Ft
594 ezer Ft

A távhőszolgáltatási vevőkövetelések csökkentése érdekében az alábbi intézkedéseket tettük:
- következetes kintlévőség kezelési politika folyatatása
- végrehajtási eljárások végig vitele (fizetési felszólítás, végrehajtási eljárás megindítása,
végrehajtási jog bejegyzése a tulajdoni lapra)
- a nem fizető fogyasztók hátralékainak figyelemmel kísérése, illetve behajtása
- a lakossági és közületi távfűtési vevők esetében értékvesztést illetve az értékvesztés
megtérülését évente egyszer számoljuk el, melynek időpontja 2019.12.31. (ez a beszámoló
ezt nem tartalmazza)
A vevőkövetelések a további üzletágak tevékenységeinél folyamatosan képződnek és a
kiegyenlítések is folyamatosan történnek. Hátralék esetén a fizetési felszólításban értesítjük a
vevőket.

Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.
Számviteli beszámoló 2019/I. né.
2019.03.31.
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adatok 1000 Ft-ban
Megnevezés

Vevői
tartozás
2018.12.31.

Elszámolt Megtérült
Változás
érték
érték
(növekedés /
vesztés
veszetés
csökkenés)
2019-ben 2019-ben

Vevői
tartozás
2019.03.31.

Távhőszolgáltatás követelés

36 218

0

0

-1 046

35 172

Értékvesztés

-33 283

0

0

0

0

Távhőszolgáltatás hátralék

2 935

0

0

-1 046

35 172

Egyéb vevői követelés

12 431

0

0

-11 837

594

Összes vevői követelés

15 366

0

0

-12 883

35 766

Egyéb követelés
(Államháztartás)

33 283

0

0

8 061

-8 061

Követelés összesen

48 649

0

0

-4 822

27 705

Amint a fenti táblázatból kitűnik, a táv-hőszolgáltatási követelés összege csökkent az előző év
zárásához képest kb. 1 000 000,- Ft-al. Ez köszönhető a következetes kintlévőség kezelési
politikának, valamint a végrehajtási eljárások végig vitelének., valamint a fogyasztók jobb
fizetési hajlandóságának. A nem fizető fogyasztók hátralékainak figyelemmel kísérése, illetve
behajtása folyamatosan történik. A vevői követelések, valamint az egyéb követelések
kiegyenlítése a hátralékosok részéről folyamatos.

Pénzeszközök
Pénztári tételek:
A Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.-nél három pénzkezelő hely működik: főpénztár,
ügyfélpénztár és közfoglalkoztatott pénztár. melyeknek egyenlegei:
Főpénztár:
Ügyfélpénztár:
Közfoglalkoztatott:

458 ezer Ft
204 ezer Ft
175 ezer Ft

Bankszámlapénz:
A Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft OTP Bank Nyrt-nél vezetett bankszámlájához egy
alszámla tartozik, melyen a közfoglalkoztatási program pénzét kezeli, ezek egyenlegei:
Főszámla:
Közfoglalkoztatás:

3 549 ezer Ft
8 259 ezer Ft
Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások összege:
Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.
Számviteli beszámoló 2019/I. né.
2019.03.31.

10 ezer Ft
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Források értékelése
Saját tőke

Társaságunk saját tőke összetétele:
Jegyzett tőke:
Tőketartalék:
Eredménytartalék:
Adózott eredmény:

74 376 ezer Ft
14 140 ezer Ft
39 143 ezer Ft
19 269 ezer Ft
1 824 ezer Ft

Céltartalék
A 2018. évi adózott eredménye terhére 3 733 ezer Ft céltartalékot képeztünk a
távhőszolgáltatási tevékenységünk fejlesztésére, melyet két éven belül kell felhasználni.

Kötelezettségek
Hátrasorolt kötelezettségünk:
Hosszúlejáratú kötelezettség (nyílt és zárt végű pénzügyi lízing):
Rövidlejáratú kötelezettség (szállítók):
Rövidlejáratú kötelezettség (egyéb):

nincs
3 514 ezer Ft
14 714 ezer Ft
12 823 ezer Ft

Tartozásaink eszközbérletből, áruvásárlásából, szolgáltatás igénybevételéből, adótartozásból
és társadalombiztosítási járulék kötelezettségből adódnak. Kötelezettségeink pénzügyi
rendezése folyamatosan, határidőn belül történik. Az adók befizetése folyamatosan, határidőre
és az elszámolása ráfordításként évente egy alkalommal 2019.12.31-én történik.
Államháztartással szembeni kötelezettségek:
Munkavállalói SZJA:
Munkáltatói SZJA:
Nyugdíjbiztosítás hozzájárulás:
Szociális hozzájárulási adó:
EBA járulék:
Egészségügyi hozzájárulási adó:
Szakképzési hozzájárulás:
Táppénz hozzájárulás:
Közteher hozzájárulás:

1 232 ezer Ft
58 ezer Ft
2 804 ezer Ft
4 338 ezer Ft
2 376ezer Ft
0 ezer Ft
441 ezer Ft
90 ezer Ft
0 ezer Ft

Passzív időbeli elhatárolások
Passzív időbeli elhatárolás összege:
Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.
Számviteli beszámoló 2019/I. né.
2019.03.31.

4 ezer Ft
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Eredmény kimutatás tételeinek értékelése
Értékesítés nettó árbevétele
Távhőszolgáltatás árbevétele: 33 555 ezer Ft
Fő tevékenységünk a távhőszolgáltatási üzletágunk, melyben az értékesítési ár 2013.
november 01-től 11,1 %-kal, 2014. január 01-től 3,3%-kal csökkent. A kiesett árbevételt a
törvény által megigényelhető táv-hőszolgáltatói támogatás formájában, a MEKH
kompenzálja, a 2%-os nyereségkorlátig.
Hulladékszállítás árbevétele: 18 883 ezer Ft
A Dél-Kom Nonprofit Kft-vel kötött alvállalkozói szerződésből, havi rendszerességgel
alvállalkozói díj bevételre vagyunk jogosultak. Az eseti hulladékszállítási
tevékenységünket díjszabásunk alapján látjuk el lakossági és vállalkozási ügyfeleink
részére.
Bérbeadás, ingatlankezelés árbevétele: 916 ezer Ft
Saját ingatlanjaink bérbeadásából (üzlethelyiségek, irodahelyiség) származó bevételeink
szerződések alapján származnak. Önkormányzati lakóingatlanok karbantartásával és
üzemeltetésével is foglalkozunk.
Közterület karbantartás árbevétele: 50 ezer Ft
Minimális összegben jelentkezik.
Egyéb tevékenységek árbevétele: 22 ezer Ft
Lakossági és vállalkozási ügyfelek részére végzett szolgáltatásokból származik
bevételünk, pl. fűnyírás, ágaprítás.
Egyéb bevételek
Távhő-támogatás: 5 085 ezer Ft
2019. évre vonatkozóan 5 085 támogatást kaptunk a MAVIR Zrt-től a havi igénylésünk
alapján, melyet a lakosságnak nyújtott hőmennyiség alapján kalkuláltunk ki.
Közfoglalkoztatás támogatás: 16 405 Ft
2019. évre vonatkozóan közfoglalkoztatási programmal bízta meg a Kft-t a Képviselő
Testület, a költségeink ellentételezésére az államtól 15 664 ezer Ft és az önkormányzattól
741 ezer Ft támogatást kaptunk, a Kft. adatai alapján.
Önkormányzati támogatás: 467 ezer Ft
2019. évre vonatkozóan a közterületi tevékenységünk ellátásához 467 ezer Ft támogatást
kaptunk a Szentlőrinc Város Önkormányzatától a tevékenység költségeinek fedezésére,
mellyel az üzletágban keletkező veszteséget pótoltuk.
Munkaügyi Központ támogatás: 363 ezer Ft
Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.
Számviteli beszámoló 2019/I. né.
2019.03.31.
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2019. évre vonatkozóan de-minimis támogatást kaptunk a fiatalkorú munkavállalók
foglalkoztatásához a bér és a járulékköltségek megtérítésére, melynek összege 363 ezer Ft
volt.
Anyagjellegű ráfordítások
Anyagköltségek: 29 385 ezer Ft
Társaságunknál felmerült anyagköltségek üzemanyagból, geotermikus és villamos energia
vásárlásból, víz vásárlásából, alkatrészek és munkaruha vásárlásból adódtak.
Igénybevett szolgáltatások: 4 981 ezer Ft
A tevékenységünkhöz kapcsolódó szállítási költségből, eszközbérleti díjakból, javítás és
karbantartási szolgáltatásokból, szakértői és oktatási díjakból, tagdíjakból és szennyvíz
elvezetési szolgáltatás díjából áll össze.
Egyéb szolgáltatások: 1 379 ezer Ft
Hatósági díjakat (261 eft), bankszámla vezetési költségeket (670 eft) és biztosítási díjakat
(442 eft) tartalmaz.
Személyi jellegű ráfordítások
A tevékenységünk elvégzéséhez a munkavállalók részére kifizetett bérköltség (30 505
ezer Ft), a személyi jellegű kifizetések (880 ezer Ft) és a bérjárulékok (4 779 ezer Ft)
összegéből tevődik össze, melynek összege: 30 505 ezer Ft, összesen: 36 164 ezer Ft volt.
Értékcsökkenési leírás
Társaságunk terv szerinti értékcsökkenését lineáris leírási módszerrel végzi, 2019. 1
negyedévében összesen 2 099 ezer Ft-ot számoltunk el. Ebből a terv szerinti
értékcsökkenés összege 2003 ezer Ft és az egyösszegű elszámolás használatbevételkor 96
ezer Ft. Társaságunk terven felüli értékcsökkenést 2019-ben nem számolt el.
Egyéb ráfordítások
Eladott áruk beszerzési értéke: 0 Ft
Társaságunknál 2019. 1. negyedévben vásárolt készlet értékesítése nem volt.
Értékesített tárgyi eszköz könyv szerinti értéke: 0 Ft
2018-ban értékesített tárgyi eszközünk nem volt.
Egyéb ráfordítások: 473 ezer Ft
Munkavállalónak üzemi baleset miatt kifizetett kártérítésekből (29 eft), káresemények
miatti térítésekből (0 eft), távfűtéssel kapcsolatos eljárási illetékekből végrehajtónak és
Kamarának (233 eft Ft), cégautó adó (92 eft), felügyeleti díj távhőszolgáltatásban (32 eft).
Pénzügyi műveletek bevétele
Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.
Számviteli beszámoló 2019/I. né.
2019.03.31.
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Társaságunk a bankszámlavezető intézettől a pénzeszköze után 2 Ft kamatot illetve a
traktor lízingje után kamatnyereségként 2 790 Ft kapott.
Pénzügyi műveletek ráfordítása
Társaságunknál 2019. első negyedévében 57 ezer Ft összegű kamatráfordítás keletkezett.

Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.
Számviteli beszámoló 2019/I. né.
2019.03.31.
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A 2018.03.31-i időszakra beszámolási kötelezettséget nem támasztott velünk szemben a tulajdonos,
így erről az időszakról mérleg és eredménykimutatás nem készült, ezért viszonyítási alapnak a 2018 év
záró adatait tudunk bemutatni.

MÉRLEG

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

I.

Befektetett eszközök
-ebből: tárgyi eszköz
II. Forgó eszközök
-ebből: követelések
III. Aktív időbeli elhatárolások
Összes eszköz (1+3+5)

Ezer Ft
2018.12.31
67 143
66 851
64 213
50 495
100
131 456

Ezer Ft
2019.03.31
65 355
65 092
43 799
27 704
11
109 165

72 552
14 140
3 733
43 885
1 542
42 342
11 286
131 456

74 376
14 140
3 733
31 052
3 514
27 537
4
109 165

Ezer Ft
2018.12.31

Ezer Ft
2019.03.31

209 814

53 426

-764

0

IV.

Saját tőke
-ebből: jegyzett tőke
V. Céltartalék
VI. Kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek
VII. Passzív időbeli elhatárolások
Összes forrás (8+10+11+14)

EREDMÉNYKIMUTATÁS
Sorszám
Megnevezés
1.
Értékesítés nettó árbevétele
2.

Aktivált saját teljesítmények értéke

3.

Egyéb bevételek

133 786

22 935

4.

Anyagjellegű ráfordítások

158 909

35 745

5.

Személyi jellegű ráfordítások

148 597

36 165

6.

Értékcsökkenési leírás

8 934

2 099

7.

Egyéb ráfordítások

18 794

473

8.

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

7 602

1 879

9.

Pénzügyi műveletek bevételei

13

3

10.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

262

57

11.

Pénzügyi műveletek eredménye

12.

Szokásos vállalkozási eredmény

-249

-54

7 353

1 825

13.

Adózás előtti eredmény

7 353

1 825

14.

Adófizetési kötelezettség

563

0

15.

Adózott eredmény

6 790

1 825

Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.
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Eredmény megoszlása tevékenységenként (ezer Ft-ban)
Tevékenységek megnevezése

Árbevétel Költség

Eredmény Eredmény
2019.03.31. 2018.12.31.

Távfűtési tevékenység

33 555

30 068

3 487

-23 989

Hulladékszállítás

18 883

22 753

-3 870

12 868

50

1 926

-1 876

-8 166

0

9 514

-9 514

-53 530

938

1 253

-315

3 786

0

8 496

-8 496

-38 118

53 426

74 010

-20 584

-101 649

ELÁBÉ

0

0

0

-5 741

Értékvesztés

0

0

0

-6 292

5 700

473

5 227

4 223

Értékesített tárgyi eszköz

0

0

0

0

Céltartalék képzés

0

0

0

-3 532

17 235

0

17 235

120 593

22 935

473

22 462

114 992

3

57

-54

-249

76 364

74 540

1 824

7 353

Közterület
Közfoglalkoztatás
Egyéb tevékenységek
Vállalatirányítás
Tevékenységek összesen:

Egyéb bevételek és ráfordítások

Támogatások (távhő, deminimis,
önkormányzat, közfoglalkoztatás)
Egyéb bevétel - ráfordítás összesen:
Pénzügyi műveletek
Kft. Összesen:
Távfűtési,melegvíz szolgáltató tevékenység

A távfűtési és HMV szolgáltató tevékenységünk közellátását 2019 év első negyedévében egy
kisebb januári végi fennakadással tudtuk folytatni, szolgáltatásunk a lakosság irányába
folyamatos és megbízható volt.
2019 március végén a távhőszolgáltató telephelyünkön kialakított napelemes törpeerőmű
üzembe helyezése megtörtént, működése zavartalan.
Hulladékszállítási tevékenység
Tevékenységünk ellátását továbbra is három a BIOKOM Kft.-től bérelt és kettő saját gyűjtő
,- szállító tehergépjárművel végezzük, változatlan 2018 negyedik negyedévében érvényben
lévő vállalkozói díjjal. Egy jelentősebb tevékenységi kör bővítés történt, minden hónapban
Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.
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Görcsöny területén zöldhulladékgyűjtést végzünk, melynek költégei a vállalkozói díjba
beépítésre kerültek.
Gyűjtő járműveink műszaki állapotának felülvizsgálata, így karbantartása folyamatos, mely
jelentős havi,időszaki költségekkel terheli a Kft. gazdálkodását.
Közfoglalkoztatási feladatellátás, együttműködés
Február 28-án Belterületi közutak karbantartása start közmunkaprogramunk 20 fővel, Bio és
megújuló energia felhasználás start közmunkaprogramunk 16 fővel lezárult. Összességében
sikeresnek látjuk a programok működését, melyet a Szentlőrinci Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztálya is megerősített.
Januárban az átlagosnál jobban tudtunk összpontosítani az elszórt szemét összegyűjtésére a
város három kerékpárútja és forgalmasabb főútjai (pl. Pécsi út, Munkácsy utca, Ifjúság utca,
Attila utca, Nyárfa utca szelvényei és árokszakaszai, a Március 15. tér és Urbach tér, a
Törökföld utcától a benzinkútig tartó közútszelvény és árok) mentén. A téli időjárás miatt
intenzív humán- és anyag-eszközbeli erőforrásokat mozgósítottunk a hóeltakarításra,
síkosságmentesítésre.

A

fontosabb

és

legforgalmasabb

kereszteződések,

átkelők,

járdaszakaszok, parkolók, terek, buszmegállók, intézmények (pl. hivatalok, orvosi rendelők,
iskolák, óvodák) környezete időben takarításra és leszórásra került, hogy azok biztonságosan
megközelíthetőek legyenek.
Februárban is nagyobb erőket mozgósítottunk a város területén elszórt szemét
összegyűjtésére. Az útra ráhajló, kilátást akadályozó és esetlegesen balesetveszélyes faágak
levágására sor került az alábbi helyszíneken: Attila utca, Arany János utca, Kodolányi János
utca, Eszterházy utca, Erzsébet utca. Ezek a nyesedékek brikett-alapanyagként a telephelyünk
udvarára kerültek be kezelés, feldolgozás céljából. Komolyabb mértékű medertakarítást,
hordalék-eltávolítást végeztünk a Virág utca árokszakaszán, a Megye utca és Széchenyi utca
mély árokszakaszain. A Munkácsy utca térkővel burkolt járdájának hibás, balesetveszélyes
szakaszát javítottuk (a buszmegálló és autósbolt között). Karbantartottuk, takarítottuk a
hőközpont területét. A közlekedési szempontból rázósabb útszakaszok komolyabb kátyúit,
útszegélyeit feltöltöttük több helyen, pl. a Mikszáth utcában, Vörösmarty utcában, Kossuth
utcában, Ifjúság utcában. A temető ravatalozója előtti burkolt tér mozgó, balesetveszélyes
betonlapjait kőműves szakemberünk vezetésével kijavítottuk.
Bio- és megújuló energia felhasználás programunk keretében a téli hónapokban brikett
gyártás az időjárási, hőmérsékleti körülményekből adódóan nem volt, csupán alapanyag
kezelés (ágak rendezése a telephelyen, ágaprítás, forgatás, brikett szortírozása). Szociális
Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.
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tüzelőanyagként januárban 240 kg (12 zsák), februárban 6720 kg (336 zsák) brikett került
kiadásra. A programunk kezdetén tett vállalásainkat teljesíteni tudtuk. Sajnos a csomagolt
brikett mutatója alulmaradt, ennek oka a sajnálatosan visszatérő technikai probléma, a
brikettálógép meghibásodása, amely a nyári hónapokban – éppen amikor maximális
kihasználtsággal lehetne üzemeltetni – leállította a brikett gyártását. Ennek ellenére sikerült
elérni a vállalásunk 87%-os értékét. Ahogyan a 2017-18-as években futó előző programban,
úgy a 2018-19-es programban is elmondható, hogy a legyártott, csomagolt brikett tervezett
mennyisége fedezni hivatott a szociális alapon kiosztott tüzelőanyag-mennyiséget. A fent írt
gépmeghibásodás miatt kiesett mennyiséget, a különbözetet a raktárban, készleten lévő
brikettből tudtuk pótolni.
A belterületi közutak karbantartása programban tett vállalásainkat is teljesíteni tudtuk.
Egyetlen mutatóval maradtunk alul: az előzetesen kalkulált javítandó járdaszakaszok hossza a
munkatevékenységek

beosztása

során

nem

realizálódott,

a

fontosabb,

leginkább

balesetveszélyes javításokat végeztük el. Ezt ellensúlyozandó a vállalt három parkoló
kivitelezése mellett egy negyediket is el tudtunk készíteni, illetve szintén nem tervezett
beruházás volt pl. az Erzsébet utcai két buszmegálló kiépítése, valamint a Munkácsy utcai
buszmegálló megközelítését szolgáló lépcső
építése. Összegezve tehát elmondható, hogy az előzetes (felül)tervezést a lakossági
igénybejelentések, valamint az akut problémamegoldás felülírta. Ugyanakkor a járdajavítás
folyamatát továbbvisszük a 2019-2020-as programtervbe építve, nagyobb hangsúlyt fektetve
rá, valamint további parkolóépítést tervezünk a lakossági igényeknek megfelelve a Pécsi úti
panelsor mögött.
2019 márciusában elindult összevont Start közmunkaprogramunk Belterületi közutak
karbantartása, belvíz elvezetés néven, 30 munkavállalóval. A program alapvető célkitűzései
a belterületi közútszelvények, közterületek tisztántartása, gondozása, javítási munkálatok
elvégzése, illetve belterületi vízelvezető árkok, szilárd burkolatú vízelvezetők karbantartása,
tisztántartása. Főbb munkatevékenységeink nem változtak. Márciusban a város belterületén
elszórt szemét hatékony összegyűjtése mellett sort kerítettünk a városból kivezető főbb
útvonalak árkainak takarítására is (régi 6-os út a vásártér felé, illetve Törökföld u. a benzinkút
felé). Emellett a három kerékpárút mentén is történt rendszeres szemétszedés. Dolgozóink egy
évek óta fennálló, fontos közlekedési problémát oldottak meg a cégünk felé érkező javaslat
alapján. Az Eszterházy Egészségközpont főbejáratát akadálymentesen sajnos nem, vagy csak
nagyon körülményesen lehetett megközelíteni. Ezt kiküszöbölve az Eszterházy utcát és a
parkolót összekötő járdaszakaszt a parkoló felé akadálymentesítve meghosszabbítottuk
Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft.
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mintegy öt méter hosszan, illetve egy mozgáskorlátozott parkolót jelöltünk ki az új
járdaszakasz mellett. Továbbá az Eszterházy utca és a térköves járda kereszteződésében az
útszelvény mindkét oldalán akadálymentesítettük az útpadkát. A lakosság nagyra értékelte a
beruházást, hiszen nemcsak a mozgáskorlátozott betegek bejutását könnyítettük meg, hanem
az idősek és a babakocsival közlekedők is könnyebben járhatnak ezeken a gyalogos
szakaszokon. A megfelelő jelzőtáblák (mozgáskorlátozott parkoló, mozgáskorlátozott
kiegészítő tábla) felszerelésre kerültek.
Kopott útburkolati jelek felfestésére került sor az Attila utcában (posta parkoló), a Templom
téren (parkolók), illetve a temetőnél, itt a padka is festésre került bent a ravatalozó környékén,
illetve kint a parkolónál. A közlekedésbiztonság szempontjából fontos, elöregedett, nehezen
látható közúti jelzőtáblák cseréjének első üteme az év első hónapjaiban zajlott, néhány
hiányzó, vagy ellopott táblát újra kihelyeztünk (pl. Bem u. zsákutca tábla, Tinódi u.
elsőbbségadás kötelező tábla).
A

Szentlőrinc

megállapodásban

Város

Önkormányzatával

foglaltaknak

eleget

kötött

téve

a

Közfoglalkoztatási
közösen

szervezett

együttműködési
hagyományos

közfoglalkoztatási programról 2019 év első négy hónapját érintve az áprilisi képviselőtestületi ülésen részletesen beszámoltam.
Szentlőrinc, 2019.06.17.
Junácski József sk.
ügyvezető
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Beszámoló a Szentlőrinci Média Nonprofit Kft. 2019. évi első negyedéves
működéséről
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentlőrinci
Média Nonprofit Kft. 2019. évi első negyedéves beszámolóját, és úgy határozott, hogy
az abban foglaltakat elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület, végrehajtásért: Koller Zoltán ügyvezető
Határidő: folyamatos
Kapja: Szentlőrinci Média Nonprofit Kft.
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A Szentlőrinci Média Nonprofit Kft. 2019. évi, 1. negyedéves beszámolója

A 2019-es esztendő első negyedéve mind szakmailag, mind pedig pénzügyileg, terveink
szerint alakult. Kétheti rendszerességgel készültek magazin műsoraink, 1,5-2 órás
időtartamban. A Lafarge Kft.-vel kötött megállapodás alapján, megkezdtük „Egészségőr”
című magazinműsoraink gyártását és sugárzását. Ez támogatott műsorszámként jelenik
meg műsorfolyamunkban. Összesen 12 db készül belőlük ebben a fél évben, tartalmát
tekintve pedig, javarészt az Eszterházy Egészségcentrum tevékenységét és gyógyászati
ágait hivatott bemutatni. Ezzel is ösztönözve a betegeket, az itteni szolgáltatások igénybe
vételére. Ennek pénzügyi ellentételezésére (400 eFt. támogatás), a 2. negyedévben került
sor, ennek részletezését, következő beszámolóinkban láthatják a képviselő-testület tagjai.
Annyit előzetesen elmondhatok, hogy ebből a forrásból megkezdjük eszközparkunk
frissítését (Ozmo kamera, kameratáska, csiptetős mikrofonok, kézi mikrofon és
szünetmentes akkumulátorok kerülnek beszerzésre).

Kiadások
feladatonkénti
bontásban

NMHH médiadíj:
16.492 Ft.
NAV ügyv.járulékok:
17.000 Ft.
Munkadíj:
17.734 Ft.
Könyvelői díj:
30.000 Ft.
Invitel :
6.210 Ft.
Bank:
16.034 Ft.
Kiküldetés:
4912 Ft.
Összesen:
108.382 Ft.

Bevételek
feladatonkénti
bontásban

Reklám bevételek:
120.000 Ft.
Önkormányzati
támogatás:
480.000 Ft.
Összesen:
600.000 Ft.

1

Ugyanakkor szeretném tájékoztatni a Tisztelt Testületet, hogy a Lafarge Kft. legújabb
pályázatán is indult a Szentlőrinci Média Nonprofit Kft., ennek elbírálása jelenleg is
folyamatban van. Kedvező döntés esetén, a műsorgyártásunkhoz nélkülözhetetlen,
nagyteljesítményű számítógép beszerzésére kerülhet sor (ennek összértéke, 600 eFt.
lenne). A pályázatban vállaltak szerint, fél éven át, kéthetes rendszerességgel,
környezetvédelmi magazinnal jelentkezik televízióink. A Média Kft. továbbra sem
rendelkezik alkalmazottal, a stúdiómunkákba illetve az operatőri feladatok ellátásába
Balázs Martin, a Szentlőrinci Művelődési Ház munkatársa kerül bevonásra. A televízió
szerkesztői feladatkörét, egyéni vállalkozóként, megbízásos jogviszonyban látom el.
A Média Kft. megállapodáson alapuló, jelentési és díjfizetési kötelezettséget vállalt a
szerzői jogvédő szervezetek felé. Ennek folyamatosan eleget teszünk, csakúgy mint az
NMHH által megállapított műsorszálgáltatási díj fizetése kapcsán. Forrásainkkal és
eszközeinkkel, a jó gazda gondosságával gazdálkodunk és bánunk. A cég könyvelő irodája
továbbra is, a kiváló szakmai háttérrel rendelkező, szentlőrinci Petkon Kft.

Szakmailag elismert és nézett televízió műsort készítünk, színes és bőséges tartalommal.
Ezen magazinműsorokban vegyesen vannak jelen a helyszíni beszámolók és a mélyebb
elemzésre lehetőséget adó stúdióbeszélgetések. Témáink java szentlőrinci, indokolt
esetben pécsi avagy a megyét érintők. Műsoraink az lnvitel rendszerén, továbbá a
televízió weboldalán és You Tube csatornáján tekinthetőek meg. Utóbbinak, igen pozitív
a fogadtatása, egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel.
Igyekszünk megfelelni az önkormányzat, a városi intézmények és a civil egyesületek
elvárásainak. Amennyiben időben értesítik stábunkat, személyesen, emailben avagy
telefonon felveszik velünk a kapcsolatot, szerkesztett anyagot készítünk
rendezvényeikről. Ez esetben, nagy segítség a város és a televízió weboldalán előzetesen
elhelyezett plakát, amely igazodási pont munkánkhoz.

Természetesen, valamennyi nonprofit szervezet eseményére, ingyen és bérmentve vonul
ki stábunk. Megjegyzem, a jelentősebb események rendszerint a hétvégére avagy esti
órákra esnek, ennél fogva számos családi programról mondunk le a köz érdekében, a helyi
televíziózás „oltárán”.
Az év hátralévő részében, fokozottabb ütemben szeretnénk növelni bevételi forrásainkat,
ez ügyben előrehaladott állapotban lévő üzleti (támogatói) tárgyalásokat folytatok.
Bízom benne, hogy szakmai munkánkkal a fenntartó Önkormányzat is meg van elégedve
és működésünket az eddigiekhez hasonló módon támogatják.
2019. június 18.
Tisztelettel:

Koller Zoltán
ügyvezető

Szentlőrinci Média Nonprofit Kft.
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egyéb)
Az előterjesztésnek költségvetési kihatása Az önkormányzat költségvetését érinti.
Az előterjesztést
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt
ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:
Koltai Péter polgármester
Előzetesen tárgyalja:
Pénzügyi Bizottság
Humán Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület!

1.
Nyersné Gödöny Zsuzsanna, a Művelődési Központ vezetője 2019. augusztus 7.
napjával nyugdíjba vonul. A felhalmozódott szabadság a részére kiadásra került, jelenleg
a felmentési idejét tölti az intézményvezető. Intézményvezetői feladatok ellátásának
helyettesítése címén 2019. március 1-jétől 2019. augusztus 7. napjáig tartó határozott
időre Kastal I. Orsolya került kinevezésre az intézmény élére.
Figyelemmel arra, hogy a határozott idejű kinevezés hamarosan lejár, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a
vonatkozó ágazati jogszabályok alapján pályázat kiírása szükséges a magasabb
intézményvezetői álláshely betöltésére.

Figyelemmel a fentiekre, kérem hozzanak döntést a pályázati felhívás kiírása tárgyában.
(ld.: 1. határozati javaslat)
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2.
A Kjt. és a vonatkozó ágazati jogszabály szerint (150/1992. (XI.20.) Korm.
rendelet) az intézmény vezetésével megbízott magasabb vezető beosztás ellátására
vonatkozó pályázatokat a kinevezés jogkörével felruházott szerv (jelen esetben:
képviselő-testület) döntését megelőzően egy véleményező bizottságnak kell elbírálnia.
A bizottság összetételére vonatkozóan a Kjt. az alábbi rendelkezéseket fogalmazza meg:

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerint jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb
vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát
követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által
létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően
szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja – a
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével – a kinevezési, megbízási jogkör
gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt
véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő
a) hatvan napon belül, vagy
b) első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja,
dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.
A leírtak alapján egy véleményező bizottság felállítása szükséges, kérem, hozzanak
döntést a bizottság összetételéről. (ld. 2. határozati javaslat)
Szentlőrinc, 2019. június 13.

Koltai Péter polgármester sk.

1. határozati javaslat:
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2019. (VI.27.) KT. határozata
Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha igazgatói álláshelye kiírásáról
Szentlőrinc Város Önkormányzata (7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.) a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a
továbbiakban: Kjt.) 20/A. §, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések
rendezéséről szóló 150/1992 (IX.20.) Kormányrendelet alapján pályázatot hirdet a
szentlőrinci Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha (7940 Szentlőrinc, Templom tér
1-3.) igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására.
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A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 3 hónap próbaidő kikötésével.

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízatás határozott időre szól, az álláshely legkorábban: 2019. augusztus 8án tölthető be.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő (heti 40 óra).

Munkavégzés helye:
Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha (7940 Szentlőrinc, Templom tér 1-3.)

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szentlőrinci Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc Város
Önkormányzatának fenntartásában működő intézmény. Az intézményvezető a
közművelődési feladatok ellátása mellett magasabb vezetői megbízás keretében végzi az
intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását,
ellenőrzését, az intézmény működésének színvonalas biztosítását, az intézmény
költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a fenntartó által
hozott döntések végrehajtását.
Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), valamint a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992.(XI.20.)
Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•

•

•
•

•

a pályázó felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel
rendelkezik; vagy nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú
szakirányú szakképesítéssel rendelkezik és
a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy felsőfokú szakirányú
szakképesítés szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének
megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további
jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett és
kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez és
a 150/1992. (IX. 20.) Kormányrendelet 6/G. § szerint akkreditált, államháztartási
és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat, annak
hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül
azt megszerzi és
egészségügyileg alkalmas és
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•
•
•

magyar állampolgársággal rendelkezik és
büntetlen előéletű és
cselekvőképes

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
•
•

Német vagy angol nyelv társalgási szintű ismerete
Pályázatok előkészítésében vagy lebonyolításában szerzett tapasztalat
Jó szervezőkészség, kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•
•
•

•

személyes adatokat tartalmazó, valamint a szakmai gyakorlatot is igazoló
részletes fényképes szakmai önéletrajz
iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i)
a szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkaügyi okmányok (kinevezések,
felmentések) másolata
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
pályázó nyilatkozata arról, hogy: a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
nyertes pályázóként az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló
2007. évi CLII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti határidőben
vagyonnyilatkozatot tesz
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a képviselő-testületi ülésen a zárt ülésen
történő tárgyalást kéri-e vagy sem.

A munkakör betöltésének feltétele: a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszony
fennállása, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakör létesítése.

A munkakör megnevezése: vezető közművelődési szakember

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. augusztus 8. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. július 31.
A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, 1 példányban zárt borítékban „Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói
pályázat” megjelöléssel Szentlőrinc Város Önkormányzat címére (7940 Szentlőrinc,
Templom tér 8.) történő megküldésével.
A pályázat elbírálásának határideje:
2019. augusztus 7.
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A pályázati kiírással kapcsolatos további információ Koltai Péter polgármestertől vagy
dr. Tóth Sándor jegyzőtől kérhető a 73/570-001-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja:

A bizottságok által történő véleményezést követően a képviselő-testület dönt a pályázat
elbírálásáról, a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat megjelentetéséről gondoskodjon a
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes
oldalán.
Felelős: képviselő-testület
Végrehajtásért felel: dr. Tóth Sándor jegyző
Határidő: azonnal

2. határozati javaslat:
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2019. (VI.27.) KT. határozata
A Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha magasabb vezetői álláshelyére
kiírt pályázat keretében eseti bizottság felállításáról
1.
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha intézményvezetői álláshelyének betöltésére
kiírt pályázat keretében a pályázatok elbírálására az alábbi tagokból álló eseti
bizottságot hozza létre: dr. Tóth Sándor - jegyző, Vörös Sára - Humán Bizottság elnöke,
Bolvári Renáta a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályvezetője és
a Nemzeti Művelődési Intézet részéről egy fő szakértő.
2.
A képviselő-testület felhatalmazza a véleményező bizottságot arra, hogy a
pályázókat a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendeletben és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint meghallgassa.
Felelős: képviselő-testület
Végrehajtásért felel: dr. Tóth Sándor – jegyző és Koltai Péter - polgármester
Határidő: azonnal

5

Szentlőrinc Város Önkormányzata

Tárgy:

ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. június 27-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Előterjesztő:
Előterjesztést készítette:
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek
megfelel:
A döntéshez szükséges többség:
Döntési forma:
Költségvetési hatása
Az előterjesztést

Véleményezésre megkapta:
Előzetesen tárgyalja:

Jegyzői tájékoztató az MNV Zrt. vállaszáról
a NET Zrt. vagyonkezelésében lévő
ingyenes tulajdonba kért ingatlanokkal
kapcsolatban
dr. Tóth Sándor jegyző
dr. Tóth Sándor jegyző
dr. Tóth Sándor jegyző
egyszerű/minősített
rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)
nincsen
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen
lehet tárgyalni
Koltai Péter polgármester
Humán Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. március 7-én tárgyalta az MNV Zrt.
vállaszát a NET Zrt. vagyonkezelésében lévő ingyenes tulajdonba kért ingatlanokkal kapcsolatban.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 13. §-a és az állami
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdésének c) pontja
alapján az állami vagyon tulajdonjoga helyi önkormányzat javára – törvényben vagy törvény
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében – ingyenesen
átruházható. A kérelmet Vhr. 50. § (1) bekezdése alapján az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.hez (MNV Zrt.), vagy az érintett vagyonelem vagyonkezelőjéhez kell benyújtani, ezért azt a
001/5280-1/2018. iktatószámon a Nemzeti Eszközkezelőnek Zrt.-nek benyújtottuk, Nemzeti
Eszközkezelőnek Zrt.-nek mint a vagyonelem vagyonkezelőjének a benyújtott kérelmet
véleményével, javaslatával együtt továbbítania kellett volna az MNV Zrt-hez, e helyett
tájékoztatott minket, hogy a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által vagyonkezelt ingatlanok tekintetében
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az eljárásra jogosult szerv. Erre figyelemmel a 001/52803/2018. iktatószámon az MNV Zrt.-nél közvetlenül kérelmeztük a NET Zrt. vagyonkezelésében
lévő ingyenes tulajdonba kért ingatlanokkal kapcsolatban a képviselő-testület 197/2018.( VI. 28.)
KT. számú határozata alapján azok ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
Az MNV Zrt.-nek a vagyonkezelésbe adott ingatlanok tulajdonjogának térítésmentes
átruházásához a vagyonkezelő irányítását (felügyeletét) ellátó szerv – jellemző az érintett
szakminisztérium – előzetes hozzájárulása is szükséges.

Az MNV Zrt. a Vhr. 50-51. §-aiban meghatározott alaki és tartalmi feltételeknek megfelelő
kezdeményezés esetén az önkormányzati kérelmet vagyongazdálkodási, költségvetési és
elhelyezési szempontból is megvizsgálja, és ezt követően dönt arról, hogy az ingyenes vagy
ellenérték fejében történő tulajdonba adást vagy az érintett vagyonelemek egyéb módon történő
hasznosítását támogatja-e.
1

Ha a kezdeményezés a jogszabályi feltételeknek nem felel meg, az MNV Zrt. erről az
önkormányzatot értesíti, és – amennyiben erre lehetőség van – felhívja a szükséges hiányosságok
pótlására vagy/és a kérelem kiegészítésére. Az MNV Zrt. ilyen felszólítással hiánypótlással nem
élt, a kezdeményezésünk a jogszabályi feltételeknek megfelel, ezért az MNV Zrt. tájékoztatott
minket, 2019. február 6-án a MNV/0192019/0/2019 számú levelében, hogy az Önkormányzat
igényét regisztrálták, azonban a részletszabályok tisztázása, illetve az eljárás menetének
egyeztetése érdekében korábban felvették a kapcsolatot az illetékes minisztériummal, illetve a
NET Zrt.-vel.

Az MNV Zrt. MNV/01/9219-1/2019 számú leiratában tájékoztatta Hivatalomat, hogy a 2019.
január 1. napjával az Országgyűlés. a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes
személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvénnyel (továbbiakban: Nep
tv.) hatályon kívül helyezte a Nemzeti Eszközkezelő a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban:
Net tv.) 7/A §-t, így amennyiben a Nep tv. 14-17. §-ban rögzítettek szerint a NET Zrt. megüresedett
illetve tartalék ingatlanok az egészségügyi ágazatban dolgozók részére szolgálati lakásnak nem
szükségesek értékesítésre átadja az MNV Zrt. részére, hogy a az állami vagyonnal való
gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 47/M (3) és (4) bekezdése szerint az
elektronikus aukciós rendszeren keresztül értékesítse az árverés eredménytelesége esetén az
önkormányzatnak ingyenes tulajdonjoga keletkezik az ingatlanon.
Kérem, a T. Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést az Egyebek napirendi pontba felvenni
szíveskedjen, továbbá a tájékoztatásom tudomásulvételét.
Szentlőrinc, 2019. május 24.

Dr. Tóth Sándor
jegyző

Határozati javaslat:

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2019. (VI.27.) KT. Határozata
Jegyzői tájékoztató az MNV Zrt. vállaszáról a NET Zrt. vagyonkezelésében lévő ingyenes
tulajdonba kért ingatlanokkal kapcsolatban
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző tájékoztatást az MNV Zrt.
vállaszáról a NET Zrt. vagyonkezelésében lévő ingyenes tulajdonba kért ingatlanokkal
kapcsolatban tudomásul veszi.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: Azonnal
Kapja: -
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Szentlőrinc Város Önkormányzat
ELŐTERJESZTÉS

Tárgy:

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. június 27-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Előterjesztő:
Előterjesztést készítette:

Az előterjesztés a jogszabályi
feltételeknek megfelel:
A döntéshez szükséges többség:
Döntési forma:

Előterjesztés a Művelődési Központ,
Könyvtár és Konyha intézmény
Házirendjeinek elfogadásáról
Koltai Péter polgármester
dr. Keresztessy Csilla aljegyző
dr. Tóth Sándor jegyző

egyszerű/minősített
rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)
Az előterjesztésnek költségvetési kihatása Az önkormányzat költségvetését nem
érinti.
Az előterjesztést
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt
ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:
Koltai Péter polgármester
Előzetesen tárgyalja:
Humán Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
(A házirendek elektronikus úton kerülnek kiküldésre!)
Tisztelt Képviselő-testület!
A Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha megbízott intézményvezetője jelezte, hogy
indokoltnak tartja a jelenlegi házirendek felülvizsgálatát és a szükségesnek látja új
szabályzatok megalkotását.
Intézményvezető Asszony a szükséges házirendeket elkészítette, kérem hozzanak
döntést a szabályzatok elfogadása tárgyában.
Szentlőrinc, 2019. június 19.

Koltai Péter polgármester sk.
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Határozati javaslat:
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2019. (VI.27.) KT. határozata
a Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha intézmény Házirendjeinek
elfogadásáról
1.
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Művelődési
Központ, Könyvtár és Konyha intézmény alábbi házirendjeit:
• Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha – művelődési központ
intézményegységének házirendje
• Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha – konyha intézményegységének
házirendje
• Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha – Civil Közösségek Háza
intézményegység házirendje
• Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha – könyvtár intézményegységének
házirendje (beleértve: a könyvtári kreatív foglalkozás házirendjét)

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a megtárgyalt
házirendeket elfogadja.

2.
A képviselő-testület felhatalmazza az intézményvezetőt arra, hogy a házirendeket
a lakosság előtt nyilvánosságra hozza és szabályait másokkal megtartassa.
Felelős: képviselő-testület
Végrehajtásért felel: Kastal Irén Orsolya – megbízott intézményvezető
Határidő: azonnal
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HÁZIREND
Könyvtári kreatív foglalkozás idejére

1. Regisztráció
•
•

Minden gyermek törvényes képviselője ún. Szülői hozzájárulási nyilatkozat nyomtatványt
köteles kitölteni statisztikai és értesítési célból;
A foglalkozás ingyenes.

2. Helyiséghasználat
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

A könyvtár helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni;
Az épületbe behozott, őrizetlenül hagyott személyes értéktárgyakért az intézmény
felelősséget nem vállal;
Az étel- és italfogyasztás kizárólag az épület előterében engedélyezett, a könyvtár
helyiségeiben tilos;
A foglalkozások során személyazonosításra alkalmatlan fényképek készülnek, amelyeket a
könyvtár a későbbiek során kommunikációs anyagban, illetve közösségi oldalon felhasznál;
A könyvtár vezetője a házirendet be nem tartó egyénektől a foglalkozáson való részvétel
lehetőségét megvonhatja;
A könyvtárban a kreatív foglalkozás ideje alatt a foglalkozást vezető könyvtárosokon túl csak
a részt vevő gyermekek, illetve a törvényes képviselők / kísérők / szülők / hozzátartozó
személyek tartózkodhatnak;
A folyosó és a könyvtár helyiségei közlekedés céljára szolgálnak, nem társalgó, nem játszótér;
A foglalkozások az arra kijelölt helyeken és közösségi tereken történhetnek;
A kreatív foglalkozás az olvasóteremben zajlik;
Minden résztvevő köteles saját és mások testi épségére vigyázni. A foglalkozás ideje alatt a
gyermek testi épségéért a törvényes képviselő vagy az általa megbízott hozzátartozó / kísérő
/ szülő tartozik felelősséggel (anyagi, erkölcsi);
A speciális ellátást igénylő gyermek felügyelete – életkortól függetlenül – a foglalkozás teljes
ideje alatt a törvényes képviselő vagy az általa megbízott hozzátartozó / kísérő / szülő
kötelezettsége.

1

1

3. Munkarend
•
•
•

Az könyvtári kreatív foglakozás egész évben üzemel a könyvtári dolgozók által meghatározott
időszakban;
A foglalkozásra érkező gyermekeket az ügyeletes könyvtáros fogadja a könyvtárban;
A foglalkozásra érkező gyermekek oda- és hazautazása a kísérő / szülő / hozzátartozó /
törvényes képviselő feladata.

4. A foglalkozáson résztvevő gyermek jogai és kötelességei
A gyermek jogosult:
• A számára biztosított berendezések és felszerelési tárgyak rendeltetésszerű használatára,
meghatározott rend szerint;
• A munkájához segítséget kérni és kapni;
• A foglalkozáson elkészült alkotást magával vinni.
A gyermek köteles:
• Tiszteletben tartani a könyvtár dolgozóinak és foglalkozáson résztvevő társai emberi
méltóságát és jogait;
• A közösségi és személyi tulajdont védeni, a rongálást megakadályozni, a szándékosan
okozott anyagi károkat megtéríteni;
• A rendbontás vagy kár észrevételekor azt azonnal jelenteni az ügyeletes könyvtárosnak;
• A legkisebb sérülést, a szokványostól eltérő körülményt azonnal jelezni az ügyeletes
könyvtárosnak;
• A foglalkozáson használt eszközöket rendben tartani;
• A kulturált együttélés szabályainak betartása, a trágár szavak, a verekedés kerülése, a
házirend, és a napirend betartása.

Hatálybalépés dátuma: Szentlőrinc, 2019. május.02.

Kastal I. Orsolya
mb. intézményvezető
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HÁZIREND
Civil Közösségek Háza intézményegység használatáról

A Szentlőrinci Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha által működtetett Civil Közösségek Háza
intézményegység („Kék Épület”) (továbbiakban: intézményegység) az előre jelzett foglalkozások
céljára lefoglalt időpontban helyiségeivel, szolgáltatásaival a város civil, nyugdíjas és terembérleti
szerződéssel rendelkező egyéb szervezeteinek művelődési, társasági igényeinek kielégítése céljából
rendelkezésre áll.
• Az intézményegységben minden látogatónak – a közösségi és társas élet szabályainak
megfelelően – kulturált magatartást kell tanúsítania;
• A zárt helyiségeket igénybe vevő civil, nyugdíjas és terembérleti szerződéssel rendelkező
egyéb szervezetek tagjainak kötelessége betartani a házirendet és a tűzvédelmi szabályzatot;
• Az intézményegység használói egymás kölcsönös tiszteletben tartásával csak a közösségi
kulturális jelleggel összefüggő, jogszabályt és közerkölcsöt nem sértő tevékenységet
folytathatnak!;
• A látogató köteles úgy viselkedni, hogy a magatartásával ne zavarja az intézményegység
foglalkozásait, közösségeit, rendezvényeit;
• Az intézményegységben bármilyen szerencsejáték TILOS!
• Zártkörű rendezvény esetén a rendezvény szervezőjének engedélyével és annak esetleges
díjának megfizetésével jogosult az intézményegységbe belépni, és az adott program
szolgáltatását igénybe venni;
• Az épület egész területén TILOS a dohányzás és a tudatmódosító szerek használata.
Dohányzásra kijelölt hely az épület déli oldala;
• Ittas egyének az intézményegységet nem látogathatják. A rendezvény alatt ittassá vált
személy a rendező felszólítására köteles elhagyni az épületet;
• A foglalkozások, próbák alatt a termekben szeszes ital fogyasztása TILOS, étel fogyasztása a
rendezvény jellegétől függően külön engedéllyel lehetséges;
• Az intézményegység látogatóinak és használóinak értékeiért az intézményegység teljes
területére vonatkozóan felelősséget nem vállalunk;
• A hulladékot, szemetet az e célra kihelyezetett tárolókban kell elhelyezni. A mosdókat csak
rendeltetésük szerint lehet használni;
• Minden látogató köteles értesíteni az intézményegység munkatársát, ha bármilyen
rendellenességet vagy zavaró magatartást tapasztal;
1

•

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Az intézményegység helyiségeinek és berendezésének védelme, felszereléseinek szakszerű és
anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogatónak,
foglalkozást, tanfolyamot vezetőnek kötelessége és érdeke;
Az intézményegység helyiségeiben tartózkodni kiskorúaknak (14 éves korig) csak
felügyelettel lehet (klubvezető, tanár, tanfolyamvezető, szülő, felnőtt stb.);
Az esetlegesen bekövetkező balesetekért minden esetben a kísérő személy a felelős;
Aki az intézményegység berendezéseit, tárgyait megrongálja vagy tönkreteszi, köteles az
általa okozott kárt megtéríteni. Kis- és fiatalkorú esetében a felelősség a törvényes
képviselőé;
A gyermek- és ifjúsági csoportok vezetői felelősek az intézményegység területén a
házirendben foglaltak betartásáért és betartatásáért, illetve fokozott figyelmet kell fordítaniuk
az általuk vezetett csoport élet-, baleset- és vagyonbiztonságára;
A házirendet be nem tartók az intézményegység elhagyására felszólíthatók, ebben az esetben
az intézményegység dolgozói kérhetik a rendőrség segítségét;
A teremhasználati igényeket dr. Fábián Száva Gabriella szociális igazgatási előadónál, a
Szentlőrinc Város Önkormányzata Szociális Csoportjánál írásban leadni, és a kifüggesztett
eseménynaplóba a teremhasználati igényeket minimum egy héttel be kell írni;
Az előzetesen lefoglalt termeket társas alkalmak, családi események, évfordulók, baráti
összejövetelek zenés–táncos rendezvényeire használják;
Az intézményegység vendégei az épületbe való belépéssel kifejezik és elismerik, hogy jelen
házirendet elfogadják, magukra nézve kötelezőnek tartják és törekednek annak betartására;
Az épületben a Szentlőrinc Ifjúsági Műhely (SZIM) termei riasztóberendezéssel ellátottak;
Távozáskor az ajtókat kulccsal, az ablakok rendeltetésszerűen zárják be;
Használat után a poharakat és az evőeszközöket mindenki maga után mosogassa el;
A különböző foglalkozásokon résztvevők egymást ne zavarják.

Jelen házirend hatályos: 2019. július 1. napjától visszavonásig.

Kastal I. Orsolya
mb. intézményvezető
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HÁZIREND
Konyha intézményegység használatáról

Területi hatálya
A Konyha intézményegység (továbbiakban: intézményegység) épületének és udvarának területe,
valamint az étkezésben, étkeztetésben közreműködő helyiségek területe.
A házirend nyilvánossága
A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek meg kell ismernie. Ismertetni kell az
intézmény házirendjét a konyhai étkezést igénybe vevő személyekkel, az intézményegység
alkalmazottaival, a Szentlőrinci Általános Iskola igazgatójával, a Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és
Bölcsőde vezetőjével és munkatársaival.
A házirend egy-egy példánya megtekinthető:
• A Konyha étkezőjében;
• Az élelmezésvezető irodájában;
• Szentlőrinc Város Jegyzőjénél;
• A Szentlőrinci Általános Iskola titkárságán;
• A Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde irodájában.

Az intézményegység működési rendje
Az élelmezési szabályzat alapján centralizált csoportos és centralizált egyéni ellátást biztosítanak az
intézményegységben. A centralizált csoportos ellátás keretén belül az óvodák és a családi napközi
ellátása történik. A fogyasztásra alkalmas készételt az erre a célra rendszeresített speciális szállító
edényekben a gépkocsivezető az étkezőhelyekre szállítja.
A centralizált egyéni ellátás keretében a feldolgozott nyersanyagot a tálalókonyhába szállítják, és itt
készítik el az ételeket. Egyéni, tálcás rendszerű tálalás kapcsolódik hozzá.

A térítési díjak befizetése a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és
gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet és Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 15/2018. (VII.4.) önkormányzati rendelete
alapján történik. Az étkezések befizetésének időpontjai minden tanév és óvodai nevelési évben a
honlapra kiírtak szerint.
Befizetések helye: Szentlőrinci Általános Iskola Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. - Gazdasági iroda,
mindenkori élelmezési ügyintéző.
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Akadályoztatás esetén gondoskodni kell arról, hogy a térítési díj fizetésére kötelezett megbízzon
valakit a befizetéssel.

Az intézményegység kulcsainak, riasztó-berendezéseinek kezelése
Az intézményegység helyiségeihez kulcsokkal, valamint riasztókódokkal rendelkeznek az 1.
mellékletben felsorolt személyek. A kulcsok átvételét, illetve a személyes riasztókód létrehozását az
érintettek aláírásukkal elismerik.
A kulccsal és személyes riasztókóddal rendelkezők a használatukban lévő kulcsokat és riasztókódot
kötelesek bizalmasan kezelni, annak illetéktelen kezekbe való kerülését megakadályozni. A dolgozók
kötelesek jelezni az intézményvezetőnek – ha tudomásukra jut -, hogy a bizalmas információt arra
jogosulatlanok megismerték.
A helyiségek berendezéseinek használati rendje, az intézményegységben való tartózkodásra
vonatkozó szabályok
Az intézményegység teljes területén, az épületben és az udvaron tartózkodó személy köteles:
• A közösségi tulajdont védeni;
• A berendezéseket rendeltetésszerűen használni;
• A rendet és a tisztaságot megőrizni;
• Az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni;
• A tűz- és balesetvédelmi előírások szerint eljárni;
• A munka- és egészségvédelmi szabályokat betartani.

Az intézményegység raktár, előkészítő- és főzőhelyiségeibe, öltözőjébe csak konyhai dolgozók
léphetnek be. Ez alól kivételt jelent a konyhai ellenőrzés folyamata. Az ellenőrzést végzőket segíteni
kell munkájuk végzésében.
Gondatlan vagy szándékos károkozás esetén a jogszabályokban előírt módon és mértékben
kártérítést kell fizetni.
Jelen házirend hatályos: 2019. július 1. napjától visszavonásig.

Kastal I. Orsolya
mb. intézményvezető

Melléklet:
1. sz. melléklet – Konyha intézményegység helyiségeinek ajtóihoz kulccsal, valamint személyes
riasztókóddal rendelkezők névsora, az átvételről, jelszó ismeretéről záradék
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1. sz. melléklet

Konyha intézményegység helyiségeinek ajtóihoz kulccsal, valamint személyes riasztókóddal
rendelkezők névsora, az átvételről, jelszó ismeretéről záradék

Név

Beosztás

Kulcs

Riasztókód

Muskát Józsefné

Élelmezésvezető

X

X

Gergely Endréné

Konyhai kisegítő /
Raktáros

X

X

Siposné H. Andrea
Percze Nikoletta
Sárosi Ibolya
Tóth Beáta

Máj Tiborné

Reizinger Tiborné
Boha Csabáné

Szakács

X

Cukrász
Cukrász

Konyhai kisegítő

X

Konyhai kisegítő

X

Konyhai kisegítő
Konyhai kisegítő

X
X
X
X
X
X
X

Szentlőrinc, 2019. július 1.
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HÁZIREND
Művelődési Központ intézményegység használatáról

Jelen dokumentum hatályba lépésével a 2010. január 1. napján kelt házirend érvényét veszti.
A Szentlőrinci Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha által működtetett Művelődési Központ
intézményegység (továbbiakban: intézményegység) az előre jelzett foglalkozások céljára lefoglalt
időpontban helyiségeivel, szolgáltatásaival a város civil, nyugdíjas és terembérleti szerződéssel
rendelkező egyéb szervezeteinek művelődési, társasági igényeinek kielégítése céljából rendelkezésre
áll.
• Az intézményegységben minden látogatónak – a közösségi és társas élet szabályainak
megfelelően – kulturált magatartást kell tanúsítania;
• A zárt és szabadtéri helyiségeket igénybe vevő civil, nyugdíjas és terembérleti szerződéssel
rendelkező egyéb szervezetek tagjainak kötelessége betartani a házirendet és a tűzvédelmi
szabályzatot;
• Az intézményegység használói egymás kölcsönös tiszteletben tartásával csak a közösségi
kulturális jelleggel összefüggő, jogszabályt és közerkölcsöt nem sértő tevékenységet
folytathatnak;
• A látogató köteles úgy viselkedni, hogy a magatartásával ne zavarja az intézményegység
foglalkozásait, közösségeit, rendezvényeit;
• Az intézményegységben bármilyen szerencsejáték TILOS!
• Belépődíjas és zártkörű rendezvény esetén a belépő megfizetésével, illetve a zártkörű
rendezvény szervezőjének engedélyével jogosult az intézményegységbe belépni, és az adott
program szolgáltatását igénybe venni;
• Az épület egész területén TILOS a dohányzás és a tudatmódosító szerek használata.
Dohányzásra kijelölt hely az épület mögötti terület;
• Ittas egyének az intézményegységet nem látogathatják. A rendezvény alatt ittassá vált
személy a rendező felszólítására köteles elhagyni az épületet;
• A foglalkozások, próbák alatt a termekben szeszes ital fogyasztása TILOS, étel fogyasztása a
rendezvény jellegétől függően külön engedéllyel lehetséges;
• A balett-terembe TILOS utcai cipővel belépni, és azt a teremben tárolni;
• Az intézményegység látogatóinak és használóinak értékeiért az intézményegység teljes
területére vonatkozóan felelősséget nem vállalunk;
• A hulladékot, szemetet az e célra kihelyezetett tárolókban kell elhelyezni. A mosdókat csak
rendeltetésük szerint lehet használni;
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•
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•
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Minden látogató köteles értesíteni az intézményegység munkatársát, ha bármilyen
rendellenességet vagy zavaró magatartást tapasztal;
Az intézményegység helyiségeinek és berendezésének védelme, felszereléseinek szakszerű és
anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogatónak,
foglalkozást, tanfolyamot vezetőnek kötelessége és érdeke;
Az intézményegység helyiségeiben tartózkodni kiskorúaknak (14 éves korig) csak
felügyelettel lehet (klubvezető, tanár, tanfolyamvezető, szülő, felnőtt stb.);
Az esetlegesen bekövetkező balesetekért minden esetben a kísérő személy a felelős;
Aki az intézményegység berendezéseit, tárgyait megrongálja vagy tönkreteszi, köteles az
általa okozott kárt megtéríteni. Kis- és fiatalkorú esetében a felelősség a törvényes
képviselőé;
A gyermek- és ifjúsági csoportok vezetői felelősek az intézményegység területén a
házirendben foglaltak betartásáért és betartatásáért, illetve fokozott figyelmet kell fordítaniuk
az általuk vezetett csoport élet-, baleset- és vagyonbiztonságára;
Tűz- és bombariadó, egyéb rendkívüli esemény bekövetkeztekor követni kell a kifüggesztett
menekülési útvonal tábla utasításait;
A házirendet be nem tartók az intézményegység elhagyására felszólíthatók, ebben az esetben
az intézményegység dolgozói kérhetik a rendőrség segítségét;
Teremhasználati igényüket kérjük a művelődésszervezői iroda munkatársának írásban leadni,
és a központi naptárba bejegyeztetni minimum a foglalkozás előtt egy héttel;
Az előzetesen lefoglalt termeket, amennyiben azt társas alkalmak, családi események,
évfordulók, baráti összejövetelek zenés–táncos rendezvényeire használják, a házirend szerint
ezek az alkalmak minden esetben kizárólag 22.00 óráig tarthatóak;
Az intézményegység vendégei az épületbe való belépéssel kifejezik és elismerik, hogy jelen
házirendet elfogadják, magukra nézve kötelezőnek tartják és törekednek annak betartására;
Rendezvényeink során Önökről fénykép és/vagy videó felvétel készülhet, melyet esetlegesen
későbbi reklám kommunikációs anyagon felhasználunk. A felhasználás a polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48 § (2) bekezdése alapján történik.

Jelen házirend hatályos: 2019. július 1. napjától visszavonásig.

Kastal I. Orsolya
mb. intézményvezető
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MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, KÖNYVTÁR ÉS KONYHA
7940 Szentlőrinc, Templom tér 1-3.
Központi tel: +36-73/570-140, 73/570-141
Városi Könyvtár: 7940 Szentlőrinc, Kodolányi u. 13.
Tel.: 73/898-009 E-mail: konyvtar.szentlorinc@gmail.com
E-mail: muvelodesikozpont@szentlorinc.hu
Honlap: www.szentlorinc.hu

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT
Az 1997. évi CXL. sz. törvényben foglaltak alapján

Jelen szabályzat hatályba lépésével a 2012. március 1. napján kelt Könyvtárhasználati és
Szolgáltatási Szabályzat érvényét veszti.

1. Általános szabályok
1.1. A könyvtár használata tekintetében a Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat
előírásait kell figyelembe venni. A könyvtárvezető köteles a szabályzatot mindenki
számára hozzáférhetővé tenni.
1.2. A Városi Könyvtár Szentlőrinc (a továbbiakban: könyvtár) nyilvános közművelődési
könyvtár, szolgáltatásait minden magyar és külföldi állampolgár korlátozás és
megkülönböztetés nélkül igénybe veheti, amennyiben használatának szabályait betartja.
1.3. Nyitva tartás

Hétfőtől szerdáig:
Csütörtöktől péntekig:
Szombat:
Vasárnap:

10.00 – 18.00 óráig
8.00 – 16.00 óráig
zárva
zárva

1.4. Egyéb előírások:
• A könyvtárat csendben, a többi olvasó munkájának megzavarása nélkül kell használni;
• Az olvasó által használt dokumentumokban, a könyvtár felszerelésében kárt okozni
tilos!
• A könyvtár tisztaságára minden könyvtárhasználó ügyelni köteles;
• A könyvtár épületét, berendezéseit, eszközeit, dokumentumait mindenki köteles
rendeltetésszerűen használni, az esetlegesen okozott kárt meg kell téríteni;
• A könyvtárban alkohol- és drogfogyasztás, dohányzás és étkezés, valamint
mobiltelefon használata tilos!
• A könyvtár a ruhákban, táskákban elhelyezett értéktárgyakért, pénzért,
mobiltelefonért felelősséget nem vállal.

2. Szolgáltatások
2.1. A könyvtár szolgáltatásai között vannak beiratkozáshoz kötött és beiratkozáshoz nem
kötött szolgáltatások.
2.1.1. Beiratkozás nélkül igénybe vehető szolgáltatások:
• A könyvtár bemutatása, megtekintése;
• Informálódás a könyvtár és a könyvtári használat szolgáltatásairól;
• A folyóirat-olvasó használata;
• Kézikönyvtári állomány helyben használata;
• Csoportos könyvtárlátogatások (előre egyeztetett időpontban);
• Irodalmi, művészeti, tudományos rendezvényeken való részvétel;
• Helyismereti gyűjtemény helyben használata;
• Számítógép- és internethasználat (lásd 5. pont).
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2.1.2. Beiratkozással (tagsági igazolvánnyal) igénybe vehető szolgáltatások:
• Nyomtatott dokumentumok kölcsönzése;
• DVD kölcsönzés;
• Könyvtárközi kölcsönzés.

3. Beiratkozás, regisztráció
3.1. A beiratkozáshoz tagsági igazolványt kell kitölteni, amely tartalmazza az olvasó nevét,
leánykori nevét (adott esetben), anyja nevét, születési helyét és idejét, állandó és/vagy
ideiglenes lakcímét, az olvasó belépési nyilatkozatát. A nyilatkozat aláírásával az olvasó
elismeri a regisztrált adatok helyességét, valamint a Könyvtárhasználati és Szolgáltatási
Szabályzat előírásainak megismerését és betartását.
3.2. A beiratkozáshoz személyi igazolvány és lakcímkártya szükséges.
• A kedvezményre jogosító iratot (diákigazolvány, nyugdíjas igazolvány, GYED,
rokkantság tényét tanúsító igazolás) a beiratkozáskor fel kell mutatni;
• Külföldi állampolgár beiratkozásához személyazonosító okmány bemutatása szükséges;
• 16 év alatti gyermek esetén a tagsági igazolványon kívül kezes-nyilatkozat is szükséges;
• A könyvtárhasználó nem köteles, de közölheti telefonszámát és e-mailcímét, ezen
adatok megkönnyítik a kapcsolattartást;
• A közölt adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó legkésőbb a
változást követő15 napon belül köteles bejelenteni a könyvtárnak;
• A beiratkozáskor közölt személyes adatokat a könyvtár a személyi adatok védelméről
szóló jogszabályok figyelembevételével kizárólag könyvtári célokra használja.
3.3. Az olvasójegy a beiratkozástól annak beteltéig érvényes. Betelte után a könyvtáros új
olvasójegyet állít ki. Az olvasójegy másra át nem ruházható, kölcsön nem adható. Az
olvasójegy elvesztését jelezni kell, mert az azzal való visszaélésért a felelősség a
tulajdonost terheli.
3.3.1. A beiratkozás díját a könyvtár évente határozza meg.
3.3.2. A 70 éven felüliek, a 16 éven aluliak, valamint az érvényes pedagógusigazolvánnyal rendelkező pedagógusok részére a beiratkozás ingyenes.
3.3.3. Könyvtárak, muzeális és közművelődési intézmények, valamint levéltárak dolgozói
részére a beiratkozás ingyenes.
3.3.4. A GYES-en lévők és rokkantnyugdíjasok beiratkozáskor az igazolás felmutatása
mellett 50%-os kedvezményben részesülnek.
3.4. A beiratkozás személyhez kötött még akkor is, ha valaki intézmény vagy bármilyen
hivatalos szerv részére szeretne kölcsönözni. A beiratkozási díjról a könyvtár fizetési
nyugtát vagy számlát ad.
3.5. A könyvtári tagság a beiratkozás napjától számított egy naptári évig érvényes.
3.6. Beiratkozási díjak:
Aktív kereső
Diák
GYES-en lévők, rokkantnyugdíjasok (igazolással)
Aktív pedagógus (érvényes pedagógus igazolvánnyal)
Könyvtárak, muzeális és közművelődési intézmények, valamint levéltárak dolgozói
70 év felett
16 év alatt

800 Ft
400 Ft
400 Ft
ingyenes
ingyenes
ingyenes
ingyenes

4. Kölcsönzés
4.1. A könyvek, folyóiratok, hangoskönyvek, DVD-k – a kézikönyvtár és helyismereti anyag
kivételével – kölcsönözhetők. A kölcsönzési idő könyv és folyóirat (legfrissebb szám
kivételével) esetén 28 nap, amely kettő alkalommal – ha nincs a dokumentumra
előjegyzés – meghosszabbítható (személyesen, e-mailen, telefonon). DVD és
hangoskönyv 3 napra kölcsönözhető. Az olvasójegyre egy alkalommal 10 db könyv
és/vagy folyóirat, valamint 1 db DVD vagy hangoskönyv kölcsönözhető.
4.2. Amennyiben a keresett mű nem található bent, az olvasó ingyenesen előjegyeztetheti. A
dokumentum beérkezéséről értesítést kap (telefonon, e-mailben). A könyvtár az előjegyzett
dokumentumot az értesítést követően 5 napig tartja, majd más olvasók rendelkezésére
bocsátja.
4.3. A kölcsönzési határidőn túl visszaszolgáltatott dokumentumokért késedelmi díjat kell
fizetni. A késedelmes olvasó levélben egy emlékeztetőt, majd az abban foglalt határidőt
követően három felszólítót kap (tértivevényes küldeményként), amelyek után késedelmi díj
fizetendő. Ha az olvasó többszöri felszólítás ellenére sem teljesíti beiratkozáskor vállalt
kötelezettségét, a követelést jogi úton érvényesíttetjük.
Könyvtári rendszerünk a lejárat napjától számított 7 nap türelmi idő után
dokumentumonként és naponként 10 Ft/könyv késedelmi díjat számol. (A türelmi időn
belül visszahozott dokumentumokért nem számítunk fel késedelmi díjat, viszont az ezen
túl visszahozott dokumentumok esetén a 7 nap türelmi idő is késedelmidíj-köteles.)
4.4. Könyvtári dokumentumok elvesztése és/vagy megrongálása esetén a 3/1975 (VIII.17.)
KM-PM. rendelet 20-22 §-ai, és az azt kiegészítő közös irányelv (MK 1978/9. sz.)
rendelkezéseinek megfelelően jár el a könyvtár:
• Az elveszett dokumentum helyett egy másik, az elveszett vagy megrongálttal azonos
példányt hozhat az olvasó;
• Az elveszett, megrongálódott példány aktuális napi árát köteles az olvasó megtéríteni.
4.5. A saját állományból ki nem elégíthető olvasói kérések könyvtárközi kölcsönzés útján
teljesíthetők. A könyvtárközi kölcsönzés útján kiadott dokumentumok határidejét a
kölcsönző könyvtár határozza meg. A könyvtárközi kölcsönzés postai díját a Magyar Posta
mindenkor hatályos díjszabása határozza meg. A könyvtárközi kölcsönzésben a határidőn
túl visszahozott könyvekért a könyvtár késedelmi díjat számít fel, amelynek összege
könyvenként 100 Ft/nap.
4.6. Nem kölcsönözhet az az olvasó, aki a könyvtárnak dokumentummal vagy pénzzel tartozik.

5. Számítógép- és internethasználat
5.1. A számítógép- és internethasználat nem beiratkozáshoz kötött.
5.2. A használati díj 100 Ft/minden megkezdett óra.

A Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzatban foglaltakat többszöri felszólítás
ellenére megsértő olvasót a könyvtár vezetőjének jogában áll kizárni a használói körből,
súlyosabb esetben eljárást kezdeményezhet.
Szentlőrinc, 2019. július 1.
Szilovics Szilvia
könyvtárvezető

Szentlőrinc Város Önkormányzata
ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. június 27-i
Tárgy:

rendes/rendkívüli testületi ülésére

Előterjesztő:
Előterjesztést készítette:
Az előterjesztés a jogszabályi
feltételeknek megfelel:
A döntéshez szükséges többség:
Döntési forma:
Az előterjesztést

Költségvetési hatás
Társadalmi egyeztetés
Véleményezésre megkapta:
Előzetesen tárgyalja:

Előterjesztés a Szociális Szolgáltató
Központ
intézményvezetői
álláshelyére kiírt pályázat keretében
beérkezett pályázat véleményezésére
eseti bizottság felállításáról
Koltai Péter polgármester
dr. Keresztessy Csilla aljegyző
dr. Tóth Sándor jegyző
egyszerű/minősített
rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt
ülésen lehet tárgyalni
van
felettes jogi szabályozás nem írja elő
Koltai Péter polgármester
Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Humán Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Szociális Szolgáltató Központ Szentlőrinc intézmény vezetőjének, Dr. Örkényi Annának
a vezetői megbízatása 2019. július 31-én lejár.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)
szerint a magasabb vezető megbízására pályázatot kell kiírni. Az intézményvezetői
álláshelyre szóló pályázat 2019. május 11-én kiírásra került, a pályázat benyújtásának
határideje 2019. június 10. napja volt. A pályázati felhívásra egyetlen pályázó nyújtotta
be a pályázati anyagát.

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerint jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb
vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát
követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által
létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően
szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja – a
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével – a kinevezési, megbízási jogkör
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gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt
véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő
a) hatvan napon belül, vagy
b) első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja,
dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.

A fentiek alapján a beérkezett pályázat elbírálása érdekében eseti bizottság
felállítása szükséges. Kérem, hozzanak döntést a bizottság tagjainak személye
kiválasztása tárgyában.
Szentlőrinc, 2019. június 13.

Koltai Péter
polgármester

Határozati javaslat:

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2019. (VI.27.) KT. határozata
A Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat
keretében beérkezett pályázat véleményezésére eseti bizottság felállításáról
1.
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyének betöltésére kiírt pályázat
keretében a pályázatok elbírálására az alábbi tagokból álló eseti bizottságot hozza létre:
dr. Tóth Sándor - jegyző, Vörös Sára - Humán Bizottság elnöke és Bolvári Renáta a
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályvezetője.
2.
A képviselő-testület felhatalmazza a háromtagú bizottságot arra, hogy a pályázót
a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendeletben és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint meghallgassa.

3.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázó meghallgatását
követően terjessze a képviselő-testület elé a pályázati anyagot annak elbírálása
érdekében.
Felelős: képviselő-testület
Végrehajtásért felel: dr. Tóth Sándor – jegyző és Koltai Péter - polgármester
Határidő: azonnal
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Szentlőrinc Város Önkormányzata
ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. június 27-ei
rendes/rendkívüli testületi ülésére
Tájékoztatás a 2019. évben folyamatban
levő pályázatok aktuális helyzetéről
Előterjesztő:
Koltai Péter polgármester
Előterjesztést készítette:
Tóth-Lauts Brigitta
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek dr. Tóth Sándor jegyző
megfelel:
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:
Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Humán Bizottság
Tárgy:

Tisztelt Képviselő-testület!
Szentlőrinc Város Önkormányzata által megvalósult pályázatokról (nyertes) egy rövid
összefoglalót készítünk, a Képviselő-testület folyamatos tájékoztatása miatt.
EFOP-1.2.11-16 Esély otthon pályázatunk:
Több beszerzésünk elkezdődött (Ifjúsági Cselekvési Terv, vállalkozói igényfelmérés,
ösztöndíjrendszer kidolgozás, SZIM marketing tevékenység lebonyolítása, SZIM IT és bútor
beszerzése, laptop beszerzése, utazásszervező, I. paraszti játékok lebonyolítása), illetve
megalakult 2018. március végén a SZIM (Szentlőrinci Ifjúsági Műhely). Jelenleg 50 fővel
működtek, aktívan havonta ülést tartanak. Nyitvatartásuk alatt lehet használni a szentlőrinci
fiataloknak a pályázatból vásárolt eszközöket (társasok, X-boksz). Meghívásoknak más civil
szervezetektől igyekeznek eleget tenni és több helyen is képviseltetik magukat. Az I.
pályázatból lebonyolított rendezvényüket 2018. augusztus 19. napján sikeresen megtartották.
Jelenleg a másik 5 rendezvény kidolgozása a fiatalok segítségével. A programtervek
elkészültek és az Irányító Hatóság jóváhagyta őket, így közbeszerzés kerül kiírásra, illetve a
beszerzéseket megkezdjük. A 2019-es évben 3 rendezvényük lesz a pályázatból:
Nagyrendezvény, II. paraszti játékok és a Tökjó nap. A projektmenedzsmenttel rendszeresen
kapcsolatot tartanak és a menedzsment ötletekkel, tanácsokkal segíti a fiatalok munkáját.
Önálló kis rendezvényeik is vannak: Fifa bajnokság, Társasjáték est, Karaoke party. Az
Ifjúsági Cselekvési terv elkészült. Az Ifjúsági Cselekvési Terv kidolgozásában aktívan részt
vettek.
A 12 önkormányzati lakás közbeszerzése sikerrel zárult másodjára, a 2 kivitelező cég a 12
lakáson 2019. februárjától dolgozik. 6 db lakás műszaki átadása 2019. június 20. napján
megtörtént, a másik 6 lakás átadása 2019. július 31-re tehető. A kivitelező céggel a
projektmenedzsment és a szakmai vezető a kapcsolatot folyamatosan tartotta.
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A lakások bútor és IT beszerzése is folyamatban van, még június hónapban kiírásra kerül és
remélhetőleg július elejére, augusztus közepére a lakások bebútorozott állapotban lesznek.
A marketing szerződésünk keretein belül egységes képet alkot a SZIM. (pólók, cseppzászló,
roll up, pass). A honlapjuk lassan kész, folyamatosan dolgoznak a SZIM tagok a szerződött
marketinges céggel.
Ösztönzőrendszer kidolgozása megtörtént. 2 felhívás is sikeresen lezárult. 14 fiatal részesül
támogatásban.
Az 2. mérföldkő teljesítése 2019. május 31. napjával teljesült.
A projektben felmerülő változásbejelentéseket a szakmai vezető és a menedzsment
folyamatosan kezeli, az esetleges hiánypótlásokat mindig időre teljesíti.
A képzések megvalósításához szükséges ismeretanyag kidolgozása folyamatban van,
közbeszerző céggel egyeztetünk. A rendezvények vonatkozásában közbeszerzésköteles lesz a
szolgáltatások kiválasztása. Ennek kidolgozása folyamatban van és a közbeszerző cég
kiválasztása megtörtént. A rendezvényekre vonatkozó közbeszerzés 2019 július hónapjában
kerül kiírásra.
A kollegák (vállalkozói referens, rendezvényszervező, ösztönző folyósító, bérlakásügyintéző
stb.) bevonása, foglalkoztatása folyamatos.
A hiányszakmákra vonatkozó kiírás is elkezdődött, a hiányszakmák a Hivatal és intézményei
által meghatározott szakemberek a felhívásban rögzítve lettek. Ennek beadása folyamatos.
Egy hiányszakmás kollegát már támogatunk. Felmerült újabb hiányszakmák esetén
módosítjuk a felhívást.
A munkaerő piaci tréning december óta folyamatosan zajlik.
A lakhatási támogatás felhívása elkészült, folyamatosan hirdetjük és érkezenek is be anyagok,
illetve helyszíni bejárást is biztosítunk a fiataloknak. A szakmai vezető és a
projektmenedzsment július elején fog bírálni, majd testület elé viszi a bírálat ereményét.
Az EFOP-1.5.3-16-2017-00100 Humánreaktor pályázat
Az EFOP-1.5.3-16-2017-00100 azonosítószámú, „HUMÁNREAKTOR – szellemi
erőforrásfejlesztés Szentlőrinc térségének közszolgáltatásaiban” elnevezésű projekt
előkészítése, 2017. év végén megkezdődött. A Támogatási Szerződés 2017. novemberben
aláírásra került, melyet decemberben a projektszemélyzet felállítása követett. A projekt
lebonyolítási alszámláinak létrehozása, a támogatási előleg leigénylése és a közbeszerzési
eljárások lebonyolítóinak beszerzése megkezdődött, az előleg minden konzorciumi partner
tekintetében kiutalásra került. 2018. januárban munkába állt a szakmai vezető, a szociális
munkás, a projektmenedzser, a projekt-asszisztens, a pénzügyi vezető és a három mikrotérségi
központban (Szentlőrincen, Helesfán, Hetvehelyen) a pénzügyi asszisztensek.
Februárban megkezdték tevékenységüket a közösségszervezők minden településen és az
ifjúsági referensek a mikrotérségi központokban. Rajtuk kívül Szentlőrinc Város
Önkormányzata két főállású és négy részmunkaidős mentort, valamint két részmunkaidős
egészségőrt is alkalmazásba vett.
Ezt követően a projekthez kapcsolódó rendezvények és képzések iránti igényfelmérés
megkezdődött Szentlőrincen és a 6 konzorciumi partnertelepülés mindegyikén.
A felmerült igények tekintetében jelentős változások történtek, elsősorban a képzések
tekintetében, így a tervezett közbeszerzési eljárások szakmai tartalma módosításra került.
Az informatikai eszközök, sportfelszerelések és egészségprevenciós eszközök beszerzése
megkezdődött, a projekthez kapcsolódó 1. és 2. számú adatszolgáltatás minden partner
tekintetében benyújtásra került, a kötelező tájékoztatási feladatok teljesítése kezdetét vette.
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A projekt 1. számú mérföldkövének teljesítési határideje 2018. május 31. volt, mely időpontot
követő 15 napon belül a kedvezményezett önkormányzatok kifizetési kérelmet, szakmai
beszámolót, valamint változásbejelentést nyújtottak be az Elektronikus Pályázó Tájékoztató
és Kommunikációs Rendszeren keresztül.
A benyújtott kérelmek hiánypótlási felszólítása kiküldésre került, melyeknek összeállítását a
projektszemélyzet megkezdte.
A projekt hatályos támogatási szerződése alapján a 2. mérföldkő elérése 2018.11.30-ára
tervezett, 2018. 12. 15-ig a pályázónak ismételten szakmai beszámolóhoz kötött kifizetési
kérelmet kell benyújtania.
A projekt keretein belül megvalósítandó rendezvények tekintetében a közbeszerzési eljárás
eredményesen lezajlott, a nyertes ajánlattevő pécsi székhelyű PTI Communications Kft.,
megkezdte a rendezvények lebonyolításának szervezését. A konzorciumi partnertelepülések
esetében a 2018. évre tervezett településenkénti „Családi Napok”, valamint „Egészség és
Sportnapok” többsége megszervezésre került, Szentlőrinc Város esetében a „Térségi
Nemzetiségi Nap”, Szépség, Egészség és Sportnap” valósult meg. A Szentlőrinci Kistérségi
Óvoda és Bölcsőde pedagógusaival, valamint a MECSEKERDŐ Zrt. kollégáival
együttműködésben megvalósult két csoport erdei óvodai foglalkozása, jelenleg a LAFARGE
Cement Magyarország Kft. kollégáival és a „Tekerj, Fuss, Túrázz Sportegyesülettel”
együttműködésben a Jótékonysági Futóverseny szervezése zajlik.
A projekt keretein belül megvalósuló képzések tekintetében a közbeszerzési eljárás
eredményesen lezajlott, a hátrányos helyzetű munkavállalók számára szervezendő képzések
lebonyolításának jogát a pécsi irodával rendelkező Profissimus Kft., míg a szociális
közszolgáltatásban dolgozók képzéseit, valamint a szociális közszolgáltatásban dolgozók és
hátrányos helyzetű munkavállalók számára tervezett képzések megszervezését a
kozármislenyi székhelyű Tinktúra Bt. nyerte el.
A rendezvények lebonyolításához szükséges 20 db kofasátor leszállításra került, melyeket a
rendezvényeken a szervezők már használatba vették.
A települési klubok, foglalkozások és rendezvények megvalósításához szükséges
sporteszközök beszerzése megtörtént, azok átadása a kistelepülések részére megkezdődött. A
védőnők feladatellátásához szükséges eszközök leszállítása szeptember hónap folyamán
megtörténik. A projektszemélyzet számára biztosítandó informatikai eszközök beszerzése,
valamint a kötelező nyilvánossági feladatok teljesítése megkezdődött.
Az ösztönző rendszer pályázati felhívása lezárult. 3 körben összesen 100 fő kap ösztönző
támogatást. Az ifjúsági referensek folyamatosan kapcsolatban állnak a fiatalokkal.
Összességében elmondható, hogy a 2018-ra teljesített rendezvények lezajlottak.
A folyamatos változás-bejelentéseknek köszönhetően egyre több képzés el tud indulni.
December és január hónapban a szakmai megvalósítók kiválasztásának eljárása lezajlott.
2019. február 1-től a szakemberek foglalkoztatva vannak. A térfigyelő kamera rendszer
műszaki felmérése zajlott, a képzések folyamatosan zajlanak, a szükséges
változásbejelentéseket a projektmenedzsment készíti. Az elkövetkező hónapokban egy
tanulmány elkészítés és a térfigyelő kamera rendszer kiépítésének kiválasztási eljárása fog
megvalósulni.
A 2019-es rendezvények lebonyolítása folyamatos.
A 3. mérföldkőig elvégezett további munkák:
A II. mérföldkő óta (2018. november 30.) lezajlott újabb sikeres rendezvényeink az alábbiak:
vásári forgatag az óvodában – népi hagyományaink megőrzése 2 alkalommal, 1. író olvasó
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találkozó L. Molnár Edit meseíróval a Szentlőrinci Művelődési Központban az általános
iskola 1. osztályos tanulói illetve az óvoda nagycsoportos gyerekei részére. „Átmenet az
óvoda és az iskola jegyében”, szakmai nap – workshop az EGYMI-ben az integrált SNI
tanulókkal foglalkozó pedagógusok számára, tehetségkutató délután SNI tanulók számára az
EGYMI-ben, 2. író-olvasó találkozó a Szentlőrinci Művelődési Központban Devecsery László
József Attila díjas íróval, tematikus hangverseny sorozat. A rendezvénynaptárban szereplő
mind a 6 + 2 alkalom lezajlott a Szentlőrinci Általános Iskola, illetve a Hetvehelyi Általános
Iskola diákjai részére. Változnak a gyerekek, változunk mi is előadás dr. Gőbel Orsolya
egyetemi docens közreműködésével szülők és pedagógusok részére, állásbörze közel 170 fős
érdeklődő létszámmal, 16 kiállító céggel Baranya megyéből, képességfejlesztő vetélkedő az
EGYMI-ben – SNI-s tanulók tehetséggondozása, erdei iskola látogatása a Szentlőrinci
Általános Iskola alsó tagozatos diákjainak (2/c és 4/c osztály) Szentlőrinci SzépségEgészség-Sport-és Gyermeknap: rengeteg programmal: egészségügyi szűrések, sztárvendég,
irányított tömegsport, körhinta, légvár, trambulin, kisvonat, kötélpálya, lovaglás, íjászat,
arcfestés, egészséges életmód-táplálkozás tanácsadás, életmentő bemutatók a Vöröskereszt
közreműködésével. Okorvölgy és Szentkatalin Egészség-Sport nap
A másik közbeszerzésünk a tavalyi évben a képzések lebonyolítására vonatkozott, melyek a
projekt keretein belül megvalósulnak. Erre vonatkozóan 2 céggel kötöttünk szerződést 2018.
szeptember 19. napján az alábbi összegekben: Proffiszimus Kft., mindösszesen 10.041.200,Ft és Tinktúra Bt. mindösszesen 5,454 millió Ft és mindösszesen 7,202 millió Forint
összegben. A képzők folyamatosan képzik a mentoraink és a szakmai vezetőnk által megadott
embereket. Az alábbi képzések valósultak meg sikeresen a pályázatunkból: fakitermelő
képzésünket 10 fő sikeresen elvégezte, targoncavezető tanfolyamunkat 10 fő eredményesen
zárta, zöldterületi kisgép üzemeltető tanfolyam 10 fővel zárult, intézménytakarító
tanfolyamunk szintén 10 fővel, élelmiszer-vegyi árú eladó tanfolyamunkat 10 fő sikeresen
elvégezte, a boltvezető tanfolyam épp most zajlik. 21 fő sikeresen elvégezte a Film klub
forgatókönyvírói, vágási ismeretek oktatását. A képzés egy saját készítésű 7 perces
rövidfilmmel zárult.
A Profissimus Tanácsadó Iroda Kft. által szervezett tanfolyamok nagy része lezárult, már csak
a kézápoló-műkörömépítő tanfolyam van vissza.
A Tinktúra Bt. által tartott tréningek folyamatosan zajlanak. A pályázatban szereplő hátrányos
helyzetűeknek szóló ösztönző támogatás nagyban elősegíti a programba bevont célközönség
elérését. Ezen ösztönző (utalványok) beszerzése most zajlik.
A Tinktúra Bt. által szervezett belső képzések a 2018.évben elkezdődtek: 1 fő
segédkönyvtáros képzés, 1 fő mediátor képzés utolsó modulzárója 2019. április 16-án
sikeresen lezárult. A 3 fő demencia képzés a Szociális Szolgáltató Központ dolgozói részére
folyamatban van, az autizmus képzés 2.-3. modulja a következő tanév első felében esedékes
az Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézet dolgozói részére, 1 fő dajka képzés
szeptemberben indul, 2 fő kisgyermekgondozó képzés elindult, a babamasszázs, önvizsgálat,
mozgásfejlesztés képzések lezárultak, az infokommunikációs eszközök használatával
kapcsolatos tudásmegosztás tréningek befejeződtek. Az élménypedagógia, varázsjáték képzés
óvodapedagógusok és általános iskolai pedagógusok részére 2019. június és szeptember
között valósul meg.
A 2. mérföldkőig az alábbi beszerzéseket már teljesítettük: sportfelszerelések és védőnői
felszerelések, IT eszközök beszerzése a szakmai megvalósítóknak, kofa sátrak beszerzése. A
nyilvánosság megvalósulása folyamatos pályázatunkban.
A Szentlőrinci Ifjúsági Cselekvési Terv a tavalyi év végén elkészült, mely Szentlőrinc Város
Önkormányzat honlapján elérhető. Az ifjúsági referensek az idei évben a kistelepülések
vonatkozásában is készítik a cselekvési tervet, jelenleg a kitöltött kérdőívek feldolgozása
zajlik.
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2 fő egészségőrünk a Szentlőrinci Eszterházy Egészségközpont közreműködésével
elkészítette Szentlőrinc Város, illetve a 6 konzorciumi település egészségtervét
Mentoraink és szociális munkásaink folyamatosan dolgoznak és kapcsolatot tartanak a
hátrányos helyzetű réteggel, mind a megvalósuló rendezvények, mind az irodájukban napi
szinten. Egyéni fejlesztési terv 50 db már kész van, a további tervek a projekt utolsó
mérföldkövéig elkészülnek.
A 100 főt érintő ösztönzőrendszer 14-21 év közötti diákok részére elindult, havi 9600 Ft
összegben.
A tanulók havi néhány óra önkénteskedést vállalnak, melyet szakmai
beszámolóval igazolnak felénk minden hónap utolsó napjáig bezáróan. Az önkénteskedés
többnyire saját rendezvényeinken, illetve a könyvtárban, Szociális Szolgáltató Központban
valósul meg. A fiatalok tagjai a Szentlőrinci Ifjúsági Műhelynek, evvel is próbáljuk az ifjúsági
klubunk életét segíteni.
Az intézményeinkhez kapcsolódó előzetesen felmért szakember hiánypótlás megtörtént. A
szakemberekkel 2019. február elején a szerződéseket megkötöttük. 1 fő családterapeuta, 2 fő
pszichológus, 1 fő logopédus, 4 fő gyógy-és fejlesztőpedagógus, 1 fő mediátor látja el az
intézmények által kért feladatokat. Munkájukról jelenléti ív, illetve havi beszámoló készül.
Munkájukat a Szentlőrinci Általános Iskola, a Szentlőrinci Kistérségi Óvoda ( Liszt Ferenc
úti óvoda, Arany János utcai óvoda), a Család-és Gyermekjóléti Központ, a Szociális
Szolgáltató Központ, a Hetvehelyi Általános Iskola és a Hetvehelyi Óvoda intézményeiben
teljesítik.
A térfigyelő rendszer kiépítésének előkészítése folyamatban van. A százalékos korlátok és
egyéb pályázati összeszámítások miatt egyeztetések szükségesek még és lehetséges változás
bejelentés.
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 – 2017-01095 – ASP pályázat
A pályázat záró elszámolása benyújtásra került. Az 1. kifizetési kérelem jóváhagyásra került.
A záró elszámolás elfogadására még várunk.
A TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00009 számú kerékpár pályázatunk
Az engedélyezési terv elkészült, minden melléklettel beadásra került. Hiánypótlás megtörtént,
helyszíni szemle megtörtént. Kiviteli tervek elkészültek. Auditálás megtörtént. Megyei
egyeztetés folyamatos. Az Ivóvíz pályázattal kapcsolatban a 2 pályázat folyamatosan egyeztet
a nyomvonal miatt. A kivitelezési munkálatokra a közbeszerzés kiírása folyamatban van.
Várhatóan szeptember végén és október elején kiírásra kerül. Az 5 cég meghívásáról a testület
korábban döntést hozott.
A közbeszerzési eljárás a kivitelezésre vonatkozóan lezajlott. Az eredményről a későbbiekben
lesz a testület tájékoztatva. 2018. december 13. reggel 9 órakor van a bíráló bizottsági ülés.
A projektszemélyzet a MÁK-hoz a folyamatos változásokat és kifizetési kérelmeket kezeli.
A kivitelezési közbeszerzés lezajlott, a szükséges önerőt a testület december végén
megszavazta, így a kivitelező céggel a szerződés megkötésre került. A munkaterület
átadásához a MÁK jóváhagyását várjuk a műszaki tartalom vonatkozásában. Ezt sürgettük
egy egyedi kérelemmel. A többletköltség igényünk kidolgozása folyamatos, a megyével
egyeztetve készítjük és a szükséges csatolt dokumentumok is rendelkezésre állnak. A
kivitelező és a Kehop pályázatunk kivitelezője egyeztet a munka kezdéséről és ütemezéséről.
A MÁK jóváhagyása után és a közbeszerzés lezárása után szerződhettünk a G-Plan Kft.-vel,
aki a kivitelezési munkákat 2019. június 20-ával megkezdte. A munkaterületet nem tudtuk
átadni a tulajdonviszonyok elhúzodó megvásárlása és a KEHOP ivóvíz projektünk miatt. A
munkaterületen június 17-ig az ivóvíz projekt kivitelezője dolgozott. A munkálatok befejezése
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után tudott a kerékpáros kivitelező munkába állni. A műszaki ellenőr, a projekt személyzet és
a megye képviselője folyamatosan egyeztetnek a projekt előrehaladásáról.
A szemléletformálás kiírása előkészítés alatt van. Várhatóan augusztus hónapban
szerződhetünk.
A KEHOP -2.1.3-15-2016-00003 pályázat
Budapesten tárgyalás június hónapban megvalósult megyei képviselet mellett. A 2 projekt
párhuzamosan fut egymás mellett. Az Ivóvíz javító projektben valószínűleg nyomvonal
módosítás szükséges, ha nem tudják a munkálatokat a Szentlőrinc-Tarcsapuszta
kerékpárprojekt kivitelezésével egyszerre elkezdeni.
Az ivóvíz projektben a PR tevékenységekre közbeszerzés keretein belül a szakember
kiválasztása megtörtént, szerződéskötés folyamatban. A kivitelezői vállalkozói szerződés
megkötése megtörtént.
A nyitókonferencia megtartása 2018. december 05. napján megvalósult Szentlőrincen. 2018.
december 12-én Szigetváron egy terv egyeztetésen veszünk részt az összes érintett
tekintetében. Lakossági fórum lezajlott és a munkálatokat elkezdte a vállalkozó. A kerékpár
projekt kivitelezőjével egyeztetés zajlik. Az ivóvíz projekt kivitelezőjének munkálatai miatt 1
hónapot várnunk kellett a kerékpár projekt munkálataival, de 2019. június közepére
rendeződtek a viszonyok.
A TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 Iparterület kialakítása pályázatunk
Szerződéskötés megtörtént. Megyei tárgyalások folyamatosak. Közbeszerző kiválasztását
megyei kollegák intézték. A közbeszerző kiválasztása megtörtént Dr. Turi Ákos közbeszerző
személyében. Tervező közbeszerzésének előkészítő munkái elkezdődtek. 3 tervező
kiválasztása megtörtént testület előtt. a tervezői közbeszerzés kiírás megtörtént. A szükséges
ingatlan vásárlása megtörtént. A rendezési terv módosítása befejeződött. A telekösszevonások
folyamatban van, a tervezővel való szerződésre várnak. A tervező kiválasztása megtörtént,
szerződni várhatóan 2018. december 17. környékén tudunk.
A Tervező 2018. decemberében jelezte, hogy a kivitelezés során elég tetemes önerőre lenne
szükség. Folyamatos egyeztetés mellett a műszaki tartalom lehetséges változatait a tervező
kidolgozta és a testület 2 alkalommal is tárgyalta. A végleges műszaki tartalom kiválasztásra
került, így a MÁK-nak beadásra került. Sajnos a beadás óta a MÁK többször kérte az anyag
átdolgozását, melyet a projekt személyzet és a megye kollegája időre meg is tett. Nagy Csaba
és Madaras Zoltán uraknak is küldtünk levelet a sürgetés ügyében.
A TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00010 Szentlőrinci Liszt Ferenc úti óvoda pályázatunk
Szerződéskötés megtörtént. Megyei tárgyalások folyamatosak. A közbeszerzési szakértő
kiválasztását a megyei kollegák intézték. A közbeszerző kiválasztása megtörtént Dr. Turi
Ákos közbeszerző személyében. Tervezői közbeszerzés kiírásra került és a nyertes
ajánlattevővel –Görgényi Terv Kft-vel- a szerződés megkötésre került 2018. decemberében, a
kiviteli tervek elkészültek március elején.
Az óvodavezetővel a tárgyalások megtörténtek az óvoda kiürítésére vonatkozóan. Igazságügyi
szakértő a helyszínen megvizsgálta az óvodát és a beruházást, az ő javaslatait figyelembe
véve árazott költségvetés elkészítését javasoltuk a közbeszerzés elindítása előtt, melyet a
testület döntése alapján elvetettünk.
Szentlőrinc Város Önkormányzat a műszaki ellenőrt beszerzési eljárás keretében
kiválasztotta, vele valószínűleg március utolsó hetén történik meg a szerződéskötés.
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A kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárás március utolsó hetén kerül kiírásra.
Az 1. kiírás sikertelen volt, a több mint 100 millió Forintos önerő miatt, továbbá 1 ajánlat
érkezett csupán be. A közbeszerzés újra kiírásra kerül, de a pályázati referensek 2019. június
25. napján a MÁK-al tárgyalást folytatnak az esetleges műszaki tartalom változása miatt,
mivel többletforrás igény csupán 30 %-os emelkedés esetén kérhető. Ez a 30 % maximum
határ. Esetünkben ez a költségnövekmény ennél jóval magasabb.
TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00004 Szentlőrinci Szociális Szolgáltató Központ
Szerződéskötés megtörtént. Megyei tárgyalások folyamatosak. Közbeszerző kiválasztását
megyei kollegák intézték. A közbeszerző kiválasztása megtörtént Dr. Turi Ákos közbeszerző
személyében. Tervező közbeszerzésének előkészítő munkái elkezdődtek. 3 tervező
kiválasztása megtörtént testület előtt. A pályázatot módosítani szükséges műszaki
tartalomban, mert a 2018. június 19. napján nyert Energetika pályázatunkkal vannak azonos
műszaki tartalmai. Az intézményvezetővel ezután személyes megbeszélés történik a
munkálatokról. A megyével és a MÁK-kal történt egyeztetés alapján a műszaki tartalom
csökkentve lett, melynek eredményeként az Irányító Hatóság bruttó 15 millió forintot
szándékozott megvonni. Egyeztetés történt a MÁK-kal, az ő javaslatukra készíttettünk
tervezői költségbecslést, mellyel igazolni próbáljuk, hogy az elvonni kívánt összegre a
megemelkedett kivitelezési költségek miatt igényt tartanánk. Kérelmünk elbírálása
folyamatban van. Több hónap után a MÁK végre elfogadta a változásokat, így a szerződés
módosításra kerül. A kiviteli terv elkészítésére közbeszerzés kiírása fog következni július
hónapban.
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00022 Energetikai pályázat (Kodolányi épületünk és szociális
szolgáltató központ épülete)
Támogató döntés érkezésének dátuma 2018. június 19.
Szerződéskötés folyamatban. Megyei és MÁK-os megbeszélés megtörtént a szerződéskötés
mielőbbi megvalósulása miatt. A szükséges módosításokat és hiányosságokat a megyei
kollega intézte a szakemberekkel. A szerződés megkötése megtörtént. Pályázati referensünk
tárgyalásokat folytatott a menedzsment céggel és a közbeszerző kiválasztása július hónapban
megtörténik.
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 Zöld város kialakítása Szentlőrincen (játszótér és büfé
kialakítás)
Támogató döntés érkezésének dátuma 2018. június 18.
Szerződéskötés megtörtént. A helyszíni bejárás szakemberekkel szeptember 25-én
megvalósult.
A 2 helyi kollega kiválasztása megtörtént: Szemelyácz-Storcz Mónika pályázati asszisztens és
Szántó Dorottya műszaki asszisztens személyében.
A közbeszerző kiválasztása megtörtént a megye által. A közbeszerzést Dr. Turi Ákos végzi. A
tervezői közbeszerzésre meghívandó tervezők kiválasztása megtörtént, a közbeszerzés
jelenleg is folyik.
A pályázatban elkészítendő Akcióterületi Terv ajánlattételi felhívását kiküldtük. Le is
szerződtünk a nyertes céggel.
A közbeszerzés lezárult, a büfé építésénél tudunk szerződni tervezővel, viszont a játszótér
tervezését újra ki kell írni. ez várhatóan július lesz.
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VP6-.7.2.1-7.4.1.3-17 Konyhafelújítás:
a pályázat nyert, szerződéskötés megtörtént. Az Irányító Hatóság felé és a közbeszerzési
szakemberek felé a szakmai kérdéseket feltettük, válaszukra várunk.
2018. december 31-i a beruházás 50 %-ával el kellett számolnunk, Ez 2019. január 14.
napjáig megtörtént. A teljes pályázat önereje 2.367.554,- Ft. A projekt fizikai befejezése
2019. 06. 30.
A szerződés megkötése megtörtént. Az eszközök szállítása teljes egészében megtörtént.
Az eszközbeszerzés 2. üteme tervek szerint megvalósult. A projekt június 30-al zárul,
végelszámolást július 15-ig kell leadni.
Tanuszoda:
Terület kijelölése megtörtént.
TOP-1.2.1-15 Orfű-Ormánság kerékpárút
A kapcsolatot tartjuk a megyével folyamatosan. Az engedélyezési tervek készülnek. Helyszíni
bejárás megtörtént.
EFOP-4.1.8 projektünk tartalék listára került. Ez a pályázat a Kodolányi úti épületünkben az
audiovizuális termek kialakítása közel 40 millió Ft értékben.
EFOP-4.1.7 projektünk tartalék listára került. Ez a pályázat a Kodolányi úti épületünkben az
audiovizuális termek kialakítása közel 40 millió Ft értékben.
Határozati javaslat:
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2019.(VI. 27.) KT. Határozata
Tájékoztatás a 2019. évben folyamatban levő pályázatok aktuális helyzetéről
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati tájékoztatóban foglaltakat
elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy folyamatosan tájékoztassa a képviselőtestületet a projektek megvalósulási folyamatáról, eredményeiről.
Határidő: folyamatos
Felelős: képviselő-testület
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
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Szentlőrinc Város Önkormányzat
ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. június 27-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:

Előterjesztés a TOP-2.1.2-16-BA12017-00008 számú a „Zöld beruházás
megvalósítása Szentlőrincen” című
projekt keretein belül a tervezési
munkák
elvégzésére
kiírt
közbeszerzési eljárás eredményéről

Előterjesztő:
Előterjesztést készítette:
Az
előterjesztés
a
jogszabályi
feltételeknek megfelel:
A döntéshez szükséges többség:
Döntési forma:

Koltai Péter polgármester
Szemelyácz-Storcz Mónika
dr. Tóth Sándor jegyző

Az előterjesztést

Véleményezésre megkapta:
Előzetesen tárgyalja:

egyszerű/minősített
rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt
ülésen lehet tárgyalni
Koltai Péter polgármester
Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő Testület!

Szentlőrinc Város Önkormányzat által „Zöld város tervezés TOP-2.1.2-16” tárgyban
kiírt, a Kbt. Harmadik rész 113. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás keretében a tervezési
feladatok elvégzésére árajánlatot benyújtó vállalkozások a következők voltak:

1. rész: Szabadidőpark kialakítása
- KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 1191- Budapest, Ady Endre út 32-40.
Ajánlati ár: nettó 11.700.000,- MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. 1125 Budapest Szarvas Gábor Út 42/a.
al. 1.
Ajánlati ár: nettó 14.780.000,- TÁJDESIGN Tájépítészeti Tervező, Építő és Szolgáltató Kft. 7635 Pécs Bálicsi Út
59.
Ajánlati ár: nettó 3.950.000,- TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Kft. 2800 Tatabánya Bakony Utca 1/1.
Ajánlati ár: nettó 16.500.000,2. rész: Vendéglátó épület kialakítása
- Bánfalvi Zoltán Kisadózó Egyéni Vállalkozó 7800 Siklós Dózsa György Utca 9.

-

-

-

Ajánlati ár: nettó 5.150.000,Görgényi-Terv Építészeti Kft. 7940 Szentlőrinc Nyárfa Utca 4.
Ajánlati ár: nettó 3.970.000,Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft. 1191 Budapest Ady Endre Út 32-40.
Ajánlati ár: nettó 5.900.000,MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. 1125 Budapest Szarvas Gábor Út 42/a.
al. 1.
Ajánlati ár: nettó 12.780.000,Winergy Mérnökiroda Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1032
Budapest Bécsi Út 217. VII. 41.
Ajánlati ár: nettó 4.123.600,-

A beadott árajánlatokat a Bíráló Bizottság (Szántó Dorottya, Tóth-Lauts Brigitta és Dr.
Turi Ákos) 2019. május 14. napján átnézte és az 1. részajánlati kör vonatkozásában
megállapította, hogy az árajánlatok oly mértékűek, melyet a pályázati költségvetés
semmilyen formában nem tud biztosítani (a pályázat keretében rendelkezésre álló összeg
nettó 787.400 Ft). A Bíráló Bizottság javaslata Szentlőrinc Város Képviselő-Testülete,
mint döntéshozó felé az 1. részajánlati kör Szabadidőpark kialakítása vonatkozásában,
hogy az eljárást fedezethiány miatt eredménytelenné nyilvánítása.

A Bíráló Bizottság a 2. részajánlati kör vonatkozásában a beérkezett árajánlatokat
megvizsgálta és megállapította az értékelési pontszámok szerint sorrendileg első 2
Ajánlattevő hiánypótlási, valamint felvilágosítás-adási kötelezettségeit.

A beérkezett hiánypótlási dokumentációkat a Bíráló Bizottság 2019. május 22. napján
megtekintette és a Winergy Mérnökiroda Szolgáltató Kft. vonatkozásában kiegészítő
indoklás adására kérte.
Az előírt határidő lejártáig 2019. június 04-ig Ajánlattevő kiegészítő indoklásadási
kötelezettségének nem tett eleget.

Bíráló Bizottság megállapítja, hogy Winergy Mérnökiroda Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő az előírt indoklási kötelezettségének nem tett eleget, Ajánlattevő nem
adott objektív alapú magyarázatot, így ajánlata nélkülözi a gazdasági ésszerűséget,
ezért Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73 § (2) bekezdése alapján érvénytelenné
nyilvánítható, melynek Közbenső döntéssel történő megállapítását javasolja
Ajánlatkérő döntéshozója felé.
Bíráló Bizottság a Görgényi-Terv Építészeti Kft. vonatkozásában megállapította, hogy
Ajánlattevő hiánypótlási, árindoklási és igazolási kötelezettségeinek maradéktalanul
eleget tett, további dokumentum benyújtási kötelezettség nem terheli.

A Bíráló Bizottság javaslata:

A Bíráló Bizottság javasolja az Ajánlatkérő döntéshozó szervének, hogy az eljárás 1.
részének tekintetében:

A Bíráló Bizottság továbbá javasolja Ajánlatkérő döntéshozó szervének az eljárás 2.
részének tekintetében:
1.1)
1.2)

a Kbt. 69. §-ában írtak szerint lefolytatott értékelés alapján a Görgényi-Terv
Építészeti Kft. 7940 Szentlőrinc, Nyárfa u. 4. Ajánlattevő ajánlatát nyilvánítsa
érvényesnek.
Ajánlatkérő tárgyi eljárásban a Kbt. 81 § (4) és (5) bekezdését alkalmazta, melyre
figyelemmel alábbi Ajánlattevők vonatkozásában nem végezte el a bírálatot, így
ezen ajánlattevők vonatkozásában az érvényességről dönteni nem tud:
- Bánfalvi Zoltán Kisadózó Egyéni Vállalkozó 7800 Siklós Dózsa György Utca 9.
- Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft. 1191 Budapest Ady Endre Út 32-40.
- MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. 1125 Budapest Szarvas Gábor Út 42/a.
al. 1.

2) a Winergy Mérnökiroda Szolgáltató Kft., 1032 Budapest Bécsi út 217. VII. 41.
Ajánlattevő ajánlatát nyilvánítsa érvénytelenné a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja,
valamint a 73. § (2) bekezdése alapján.
3) A gazdaságilag legelőnyösebb árajánlatot a Görgényi-Terv Építészeti Kft. 7940
Szentlőrinc, Nyárfa u. 4. Ajánlattevő adta, ajánlata az Eljárás megindító felhívás és a
Közbeszerzési Dokumentum előírásainak, valamint az irányadó jogszabályoknak teljes
mértékben megfelel.

A Bíráló Bizottság javasolja a döntéshozó felé az eljárás eredményes lezárását és a
Görgényi-Terv Építészeti Kft., 7940 Szentlőrinc Nyárfa Utca 4 nyertes ajánlattevőként
való kihirdetését és vele a megbízási szerződés megkötését.

Kérem a tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a közbeszerzési eljárás 1. részajánlati körének
„Szabadidőpark kialakítása” vonatkozásában nyilvánítsa az eljárást érvénytelenné és
döntsön új eljárás megindításáról a következő vállalkozók meghívásával:
-

-

Nagy Ervin e.v. 7753 – Szajk, Ady Endre u. 2.
TÁJDESIGN Tájépítészeti Tervező, Építő és Szolgáltató Kft. 7635 Pécs Bálicsi Út
59.
Capparis Művészeti, Mérnöki és Szolgáltató Kft. 7629 – Pécs, Kőrös u. 21.

Szentlőrinc, 2019. június 12.

Koltai Péter
polgármester

Határozati javaslat:

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2019. (VI.27.) KT. határozata

TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 számú „Zöld beruházás megvalósítása
Szentlőrincen” című projekt keretein belül a tervezési munkák elvégzésére kiírt
nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről
1.

Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-16-BA12017-00008 számú „Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrincen” című
projekt keretein belül a tervezési munkák elvégzésére kiírt nyílt közbeszerzési
eljárás tekintetében az alábbi döntést hozza:
•

2.

az eljárást az 1. részajánlati kör vonatkozásában a Kbt. 70 § (1)
bekezdése alapján eredménytelennek nyilvánítja és új eljárás
megindításáról dönt az alábbi vállalkozások meghívásával:
 Nagy Ervin e.v. 7753 – Szajk, Ady Endre u. 2.
 TÁJDESIGN Tájépítészeti Tervező, Építő és Szolgáltató Kft. 7635
Pécs Bálicsi Út 59.
 Capparis Művészeti, Mérnöki és Szolgáltató Kft. 7629 – Pécs,
Kőrös u. 21.

• az eljárás 2. részajánlati körét eredményesen lezárja,
a Winergy Mérnökiroda Szolgáltató Kft., (1032 – Budapest, Bécsi út 217. VII.
41.) Ajánlattevő ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja a Kbt. 73. § (1) bekezdés e)
pontja, valamint a 73. § (2) bekezdése alapján, valamint
a Görgényi-Terv Építészeti Kft.-t, (7940 Szentlőrinc, Nyárfa u. 4.) nyertes
ajánlattevőnek hirdeti ki és vele a megbízási szerződés megkötéséről dönt.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. részajánlati kör
vonatkozásában az új közbeszerzési eljáráshoz szükséges jognyilatkozatok
megtételére és a 2. részajánlati kör nyertes ajánlattevőjével a megbízási
szerződés megkötésére.
Felelős: Képviselő-testület
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal

Szentlőrinc Város Önkormányzat
ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. június 27-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Előterjesztő:

Előterjesztés az Esély otthon fiatalok
számára Szentlőrincen”” című projekt
keretében megvalósuló 2 db belföldi
tanulmányút megvalósulására beérkezett
ajánlatok elbírálása tárgyában
Koltai Péter polgármester

Előterjesztést készítette:

Tóth-Lauts Brigitta

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:
Előzetesen tárgyalja:

Koltai Péter polgármester
Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Humán Bizottság

Tárgy:

Tisztelt Képviselő Testület!

Szentlőrinc Város Önkormányzat az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú „Hazavárunk –
Esély otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című projektje kapcsán ajánlatkérési dokumentációt
állított össze és küldött ki 2019. május 19. napján.
Önkormányzatunk az ajánlatkérést Az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 számú „Hazavárunk – Esély
Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című projekt keretében megvalósítandó 2 db belföldi
tanulmányút beszerzésének ellátása tárgyában indította.
Az érvényes árajánlatot benyújtó vállalkozások a következők voltak:
•
•
•

Helian NaTour Kft. – 7622 Pécs, Jókai u. 39.
Tensi Kft. – 7621 Pécs, Teréz u. 17.
Hermes Tour Kft. – 7400 Kaposvár, Irányi Dániel u. 9.

A beérkezett árajánlatokat 2019. június 20-án a pályázat menedzsmentje és a szakmai vezető bontotta
ki és bírálta el, melynek eredményeképp megállapították, hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó
vállalkozás az Helian NaTour Kft. volt az alábbiak alapján:
Helian NaTour Kft.

nettó 1.078.000,- Ft + 0 % ÁFA azaz bruttó
1.078.000,- Ft

7622 Pécs, Jókai u. 39.
Tensi Kft.
1023 Budapest, Komjádi Béla u. 1.
Hermes Tours Kft.
7400 Kaposvár, Brassó u. 21.

nettó 1.440.000,- Ft + 0 % ÁFA azaz bruttó
1.440.000,- Ft
nettó 1.296.000,- Ft + 0 % ÁFA azaz bruttó
1.296.000,- Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a bírálat eredményének tudomásul vételére, illetve kérem
hozzájárulásukat a nyertes vállalkozással történő megbízási szerződés megkötéséhez.
Szentlőrinc, 2019. június 20.
Koltai Péter
polgármester
Határozati javaslat:
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testület
……/2019.( VI. 27.) KT. H a t á r o z a t a
Az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 számú „Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára
Szentlőrincen” című projekt keretében 2 db belföldi tanulmányút megvalósulására beérkezett
ajánlatok elbírálása
1., Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést jóváhagyta, a bírálati
döntést elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel a Helian NaTour Kft-vel
történő megbízási szerződés előkészítésével és megkötésével.

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

Szentlőrinc Város Önkormányzata
ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. június 27-ei
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:

Előterjesztés
az
Esély
Otthon
pályázathoz
kapcsolódó
rendezvényszervezési
feladatok
ellátása
közbeszerzés
elindítása
tárgyában
Koltai Péter polgármester
Tóth-Lauts Brigitta pályázati referens
jogszabályi dr. Tóth Sándor jegyző

Előterjesztő:
Előterjesztést készítette:
Az
előterjesztés
a
feltételeknek megfelel:
A döntéshez szükséges többség:
Döntési forma:
Az előterjesztést

Véleményezésre megkapta:
Előzetesen tárgyalja:

egyszerű/minősített
rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt
ülésen lehet tárgyalni
Koltai Péter polgármester
Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

Eljárás tárgya: Az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú „Hazavárunk – Esély
Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című projekt keretében rendezvényszervezési
feladatok ellátása.

Eljárás típusa: Kbt. Harmadik Rész 112.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 113.§
(1) – (2) bekezdése szerinti összefoglaló tájékoztatásban meghirdetett nyílt
közbeszerzési eljárás.
Eljárás megindítása: 2019. július hónap
Eljárásra meghívandó vállalkozók:
-

Rubinszki Reklámstúdió – 7622 Pécs, Somogyi Béla u. 3.
Schmalzné Klézli Csilla – 7631 Pécs, Nagypostavölgy u. 1.
Kes Reklámügynökség – 2318 Szigetszentmárton, Petőfi utca 26.

Tájékoztatás az eljárásról:

A Szentlőrinci Ifjúsági Műhely nagyrendezvényéhez szükséges fellépők és szolgáltatások
megrendelése.
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Bírálati szempontok: A beérkezett árajánlatok elbírálásánál az ajánlati ár és a
referenciák/szakember lesz döntő tényező.

Fizetési feltételek: A nyertes ajánlattevő egy előlegszámla és egy végszámla kiállítására
jogosult. Az előlegszámla a teljes szerződéses összeg maximum 30 %-a lehet.
Eljárási cselekménnyel megbízott közbeszerzési szakértő: Dr Turi Ákos

Határozati javaslat:

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2019. (IV.27.) KT. határozata

az Esély Otthon pályázathoz kapcsolódó rendezvényszervezési feladatok
ellátása közbeszerzés elindítása tárgyában
Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Hazavárunk – Esély
Otthon
fiatalok
számára
Szetnlőrincen”
című
projekt
keretében
rendezvényszervezés feladatok ellátására tárgyában összefoglaló tájékoztatásban
meghirdetett nyílt közbeszerzési eljárás elindítását határozza el.
A képviselő-testület felkéri Dr. Turi Ákos közbeszerzési szakértőt, hogy a közbeszerzési
eljárást lefolytatassa. A képviselő-testület a közbeszerzéssel kapcsolatos dokumentációt
megtárgyalta és elfogadja, az alábbi cégeket kívánja meghívni a közbeszerzési eljárásra:
-

Rubinszki Reklámstúdió – 7622 Pécs, Somogyi Béla u. 3.
Schmalzné Klézli Csilla – 7631 Pécs, Nagypostavölgy u. 1.
Kes Reklámügynökség – 2318 Szigetszentmárton, Petőfi utca 26.

A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a közbeszerzés lefolytatásához
szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Képviselő-testület
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal
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Szentlőrinc Város Önkormányzat

Tárgy:

ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2019. június 27-ei
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Előterjesztés
a
SzentlőrincTarcsapusza kerékpár projektben lévő
szemléletformálás
tevékenység
végrehajtására meghívandó cégekről
Koltai Péter polgármester
Tóth-Lauts Brigitta
jogszabályi dr. Tóth Sándor jegyző

Előterjesztő:
Előterjesztést készítette:
Az
előterjesztés
a
feltételeknek megfelel:
A döntéshez szükséges többség:
Döntési forma:
Az előterjesztést

Véleményezésre megkapta:
Előzetesen tárgyalja:

egyszerű/minősített
rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt
ülésen lehet tárgyalni
Koltai Péter polgármester
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Szentlőrinc Város Önkormányzat TOP-3.1.1.-15-BA1-2016-00009 azonosítószámmal
pályázatot nyert „Szentlőrinc-Tarcsapuszta kerékpárút” nevű pályázatunkban a szakmai
beszámoló elfogadása után a szemléletformálás tevékenységet is ki tudjuk írni, mely
kötelezően teljesítendő tevékenység a projekt befejezéséig.
A pályázati előírások szerint 3 ajánlattevőt kell meghívnunk, melyek az alábbiak:
• BRAGI Településfejlesztési, Tanácsadó és Kommunikációs Kft.

4060 Balmazújváros, Bólyai utca 14.
• INIS BUSINESS Kft.

1078 Budapest, Marek József u. 22. 3/31.
• Active Solution Kft.

2030 Érd, Fényező u. 130.
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Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és döntsön a
a fent nevezett cégek meghívásáról
Szentlőrinc, 2019. június 20.

Koltai Péter
polgármester sk.

Határozati javaslat:

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2019. (VI.27.) KT. határozata

a Szentlőrinc-Tarcsapuszta kerékpárprojekt szemléletformálás tevékenységére
meghívandó cégekről
Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szentlőrinc-Tarcsapuszta
kerékpárút” című pályázathoz kapcsolódó szemléletformálás tevékenység elvégzése
tárgyban indítandó 3 ajánlatos beszerzési eljárásra meghívandó cégek:
• BRAGI Településfejlesztési, Tanácsadó és Kommunikációs Kft.

4060 Balmazújváros, Bólyai utca 14.

• INIS BUSINESS Kft.

1078 Budapest, Marek József u. 22. 3/31.

• Active Solution Kft.

2030 Érd, Fényező u. 130

A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a beszerzési eljárás lefolytatásához
szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Képviselő-testület
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal
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Szentlőrinc Város Önkormányzata
ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. június 27-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére
Tárgy:

Előterjesztés az „Esély Otthon fiatalok
számára
Szentlőrincen”
ösztönző
támogatásokról
szóló
28/2018.
(XII.14.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról

Előterjesztő:
Előterjesztést készítette:
Az előterjesztés a jogszabályi
feltételeknek megfelel:
A döntéshez szükséges többség:
Döntési forma:

Koltai Péter polgármester
dr. Keresztessy Csilla aljegyző
dr. Tóth Sándor jegyző

Költségvetési hatása
Az előterjesztést

Véleményezésre megkapta:
Előzetesen tárgyalja:

egyszerű/minősített
rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)
nincsen
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt
ülésen lehet tárgyalni
Koltai Péter polgármester
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Humán Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 13-án tartott
ülésén elfogadta az „Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” ösztönző
támogatásokról szóló önkormányzati rendeletet. A rendelet 3. § 3. pontja tételesen
felsorolja, hogy mely szakmák tekintendők hiányszakmának a pályázat keretein belül.

A projektmenedzsment részéről jelzés érkezett, hogy szakmai szempontból célszerű
lenne oly módon szabályozni a hiányszakmák körét, hogy a tényleges piaci igényekhez
legyen igazítható a pályázat.

Ennek megvalósítása érdekében javaslatot teszünk arra, hogy a rendelet oly módon
kerüljön módosításra, hogy hiányszakmának minősüljön azon szakképzettség, amelyet
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete képviselő-testületi határozatában
annak határoz meg.
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Kérem, hozzanak döntés a rendelet-tervezet elfogadásáról.

Szentlőrinc, 2019. június 17.

Általános indokolás

Koltai Péter
polgármester

Helyi önkormányzat feladatkörében eljárva – Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)
bekezdés a) pontja és (2) bekezdése értelmében – a törvény által nem szabályozott helyi
társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján a helyi
közügyek intézése körében önkormányzati rendeletet alkot.

Az „Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” ösztönző támogatásokról szóló
28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet jelenleg hatályos formája nem áll
összhangban a társadalmi viszonyokkal, ezért annak felülvizsgálata vált szükségessé.
A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendeletben
foglalt szabályokat.
Részletes indokolás
1.§

Meghatározza, hogy a rendelet mely §-a kerül módosításra.
A hatálybalépés időpontját határozza meg.
Szentlőrinc, 2019. június 17.

2.§

Dr. Tóth Sándor Jegyző sk.
HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- ában meghatározottakra figyelemmel,
a rendelet tervezetben foglaltak várható hatásai az alábbiak szerint összegezhetők:
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: cél, hogy a pályázatban
felosztásra kerülő ösztönző támogatást a jogosult fiatalok minél szélesebb körben igénybe
2

tudják venni a pályázati cél, azaz a hiányszakmák megtöltése, egyúttal a fiatalok
Szentlőrincen történő letelepítése érdekében.

ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei: a jogszabályi rendelkezésnek
ilyen hatása nincsen.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: további adminisztratív
tehernövekedést nem eredményez.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei, hogy a pályázatban rejlő lehetőségek nem kerülnek teljes mértékben
kiaknázásra.
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre
állnak.
Szentlőrinc, 2019. június 20.
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Dr. Tóth Sándor sk.
Jegyző

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselőtestületének 28/2018. (XII.14.) önkormányzati
rendelete
„Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen”
ösztönző támogatásokról
Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 1. § (2), 26. §, 32. § (3) és 132. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az „Esély otthon fiatalok számára Szentlőrincen” ösztönző
támogatásokról vonatkozóan a következőket rendeli el:

I.
A város jövője szempontjából értékes végzettséggel
rendelkezők személyek városba történő letelepedésének
támogatásáról
1. A rendelet célja, hatálya, értelmező rendelkezések

1. §
A rendelet célja az „Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” (EFOP-1.2.11-16-201700010 kódszámú pályázatban) elnevezésű pályázat keretében biztosított ösztönző
támogatás program részletes rendelkezéseinek meghatározása. Szentlőrinc Város
Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a város jövője szempontjából értékes
végzettséggel rendelkezők személyek városba történő letelepedésének támogatása. Az
Önkormányzat vállalja, hogy meghatározott időtartamra ösztönző támogatását folyósít a
pályázaton nyertes, itt letelepedni kívánó fiatal szakemberek számára. Az Önkormányzat
célja, hogy a Szentlőrinci székhelyű vagy telephelyű munkáltatók ösztönzésével
egyidejűleg a város lakosságmegtartó erejét növelje, a szakemberek szellemi tőkéjüket
Szentlőrincre visszatérve, vagy itt letelepedve a város fejlődése érdekében
kamatoztassák.
2. §
E rendelet személyi hatálya kiterjed azon 18 – 33 év közötti személyekre, akik e rendelet
szerinti hiányszakmával rendelkeznek, Szentlőrincen lakcímmel rendelkeznek vagy
Szentlőrincre kívánnak költözni és Szentlőrinc város közigazgatási területén működő
munkáltatóknál kívánnak munkát vállalni.
E rendelet alkalmazásában:

3. §
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1. munkaviszony: a magyar munkajog hatálya alá tartozó munkaviszony,
közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírósági, ügyészségi
jogviszony, a fegyveres erők és rendvédelmi szervek hivatalos állományú tagjainak
szolgálati viszonya,
2. munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény alapján megbízási szerződéssel vagy vállalkozási szerződéssel
létrejött jogviszony,
3. hiányszakma: ács, elektronikai műszerész, elektronikai technikus, épület- és
szerkezetlakatos, gazda, gépgyártástechnológiai technikus, gépi forgácsoló,
gyakorló ápoló, hegesztő, húsipari termékgyártó, ipari gépész, kőműves,
központifűtés és gázhálózat rendszerszerelő, mechatronikai technikus,
mezőgazdasági gépész, női szabó, szőlész-borász, vegyésztechnikus, villanyszerelő,
víz-, csatorna- és közműrendszerszerelő, pedagógus, szakács, pincér, felszolgáló,
Önkormányzatnál illetve intézményeinél hiányszakma: orvos, gyerekorvos,
pénzügyi, számviteli ügyintéző, mérlegképes könyvelő, jogász, építésügyi, műszaki
ügyintéző, szociális munkás, szociális ápoló és gondozó, védőnő, óvodapedagógus,
gyógypedagógus.
4. hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyenesági rokon házastársa, a
házastárs egyeneságbeli rokon és testvére, a testvér házastársa (közeli
hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha és
nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér)
5. szociálisan rászoruló: e rendelet tekintetében az a személy minősül szociálisan
rászorulónak, akinek a Szoc. tv. (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona nincs;
illetve hátrányos helyzetét igazoló - a Szentlőrinci családsegítő központja által
adott - nyilatkozat és elkészített környezettanulmány rendelkezésre áll
6. önkéntes tevékenység: a fiatalok által kötelező közösségi célú, a településen
közintézménynél vagy civil szervezetnél önkéntesen, térítésmentesen végzett
támogató tevékenység.

2. A támogatás feltételei

4. §
(1) A támogatás pályázat útján nyerhető el.

(2) A támogatásra az a fiatal szakember vagy a pályázat benyújtásakor nappali, esti vagy
levelező tagozaton felsőfokú vagy érettségire épülő szakképesítés (hiányszakma)
megszerzésére irányuló iskolai tanulmányokat folytat.
(3) Az nyújthatja be pályázatát, akinél a pályázat együttes feltételei fennállnak.

(4) Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki a döntéshozó képviselő-testület
bármely tagjával hozzátartozói viszonyban van. Nem nyújtható támogatás a
projektet megvalósító Szentlőrinc Város Önkormányzat vezető tisztségviselőinek, az
önkormányzati
képviselő-testület
tagjainak,
valamint
fentiek
közeli
hozzátartozóinak.

(5) A pályázat tartalmi elemei:
a) a pályázó adatai,
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b) a pályázó részletes önéletrajza, külön kiegészítve az eddig végzett önkéntes
tevékenységével, vagy az e körben a jövőre nézve tett vállalásaival
c) végzettségét tanúsító oklevél, vagy szakképesítést igazoló okmányok
másolata
d) Szentlőrinci vagy szentlőrinci járási székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval
kötött munkaszerződés, megbízási szerződés, vállalkozási szerződés vagy
kinevezés másolata vagy ezekre irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat
e) amennyiben nem rendelkezik Szentlőrinci lakcímmel, nyilatkozat a
Szentlőrinci lakcím létesítéséről.
f) a Szentlőrinci Ifjúsági Műhely (a továbbiakban: SZIM) tagja, vagy a szerződés
aláírását követő 5 napon belül tagsági viszonyt létesít és a támogatási
időszakban ezen tagsági viszonyt fenntartja.

3. A támogatás igénylése, mértéke, elbírálása

5. §
(1) Ezen rendeletben meghatározott lakhatási támogatást a város jövője szempontjából
értékes végzettséggel, azaz hiányszakmával rendelkező személyek pályázat útján
nyerhetik el. Pályázatot az erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet
benyújtani.
(2) A pályázati feltételek meghatározásáról, a pályázat kiírásáról, annak tartalmáról,
illetve a pályázat elbírálásáról a Képviselő-testület dönt.

(3) Nem nyújtható támogatás a projektet megvalósító Szentlőrinc Város Önkormányzat
vezető tisztségviselőinek, az önkormányzati képviselő-testület tagjainak, valamint
fentiek közeli hozzátartozóinak.

(4) Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy pályázati keretösszeg kimerülése esetén a
pályázatot lezárja.
(5) A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 15
nap.

(6) Az ösztönző támogatás összegét a képviselő-testület a pályázati felhívás
elfogadásakor határozza meg. Az ösztönző támogatás maximum 24 hónapon
keresztül folyósítható.
(7) Az ösztönző támogatásprogramban meghozott döntés alapján kifizetésre kerülő
ösztönző támogatás összege nem haladhatja meg a pályázatban rendelkezésre álló
keretet.
(8) Az ösztönző támogatásprogram csak az 1. § - ban megjelölt pályázati keretösszegből
e célra meghatározott összeg fennállásáig folyósítható.

(9) A támogatás elbírálásáról a Humán Bizottság előzetes véleményezése alapján a
képviselő-testület, zárt ülés keretében dönt.
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(10) A képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.A képviselő-testület
döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázatok eredményét az
Önkormányzat honlapján és helyben szokásos módon is közzéteszi.

(11) Az elbírálás során előny jelent a felsőfokú végzettség megléte. Az elbírálás során –
különösen azonos hiányszakmák esetén – előnyben kell részesíteni a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló pályázókat. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent
továbbá az eddig végzett önkéntes munka, valamint a Szentlőrincen végezni kívánt
önkéntes munkára tett vállalás. A pályázat elbírálásánál előnyt jelentő körülmények
az alábbi sorrendben vehetők figyelembe: felsőfokú végzettség, önkormányzati
intézményben való elhelyezkedés, közintézményi elhelyezkedés, szociális helyzet,
önkéntes tevékenység.

4. Az ösztönző támogatás folyósításának feltételei

6. §
(1) Az ösztönző támogatás folyósításának feltétele:
a) az Önkormányzattal való szerződéskötés;
b) foglalkoztatást vállaló szervezettel való szerződéskötés, vagy tanúlói,
hallgatói jogviszony igazolása.
c) Szentlőrinci lakóhellyel nem rendelkező, Szentlőrincre költöző személy
esetében a Szentlőrinci lakcím meglétének igazolása.

(2) Az ösztönző támogatás havonta, utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig
kerül kiutalásra.
7. §
A szerződés tartalmi elemei különösen:
a. az ösztönző támogatás kötelezettségvállalása, hogy Szentlőrinci lakcímét,
életvitelszerű Szentlőrinci tartózkodását, valamint a Szentlőrinci székhelyű vagy
telephelyű munkáltatóval való jogviszonyát legalább az ösztönző támogatás
folyósítási időtartamával megegyező további időszakra fenntartja
b. a Szentlőrinci Ifjúsági Műhellyel (a továbbiakban: SZIM) szerződés aláírását
követő 5 napon belül tagsági viszony létesítése és a támogatási időszakban való
fenntartása.
c. a pályázatában vállalt önkéntes közösségi tevékenység részletezése és az annak
elvégzéséről szóló igazolás benyújtása
d. az ösztönző támogatás kötelezettségvállalása, hogy amennyiben az ösztönző
támogatás folyósítására vonatkozó feltételeket megszegi, (így különösen:
életvitelszerűen más településre költözik; munkaviszonya az adott hiányszakma
esetében megszűnik, vagy megszüntetésre kerül; folyósítást követően nem az e
rendeletben rögzítettek szerint tarja fenn munkaviszonyát, vagy lakcímét
Szentlőrincen; a szerződés aláírását követő 5 napon belül a SZIM-be neki
felróhatóan nem létesít tagságot, a SZIM-be, vagy a SZIM tagságát a jelen
szerződés hatálya alatt megszünteti, vagy neki felróhatóan megszűnik; a pályázat
keretében hamis adatokat szolgáltat; a pályázatával vállalt önkéntes
tevékenységet nem végzi) a folyósított támogatásnak a mindenkori jegybanki
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alapkamattal megnövelt összegét a visszafizetési kötelezettséget megalapozó
tény bekövetkezésétől számított 30 napon belül visszafizeti,
e. az ösztönző támogatás az ösztönző támogatás folyósításától számított 1 év, illetve
a 2 év leteltét követően köteles munkáltatói, tanuló, hallgatói jogviszony igazolást
benyújtani arról, hogy a munkaviszony, tanuló, hallgatói jogviszony az ösztönző
támogatás folyósításának időtartama alatt fennállt.

II.
A városi fiatal lakosság helyi sajátosságaikhoz, adottságaihoz,
igényeihez illeszkedő egyedi ösztönző eszközökre vonatkozó
részlet szabályairól
1. A rendelet célja, hatálya, értelmező rendelkezések
8. §

Szentlőrinc Város Önkormányzata a képzettebb, alkalmazkodóképesebb rétegek
helyben maradása érdekében elsősorban az ifjúsági közösségi műhely létrehozásában és
működtetésében feladatot vállaló fiatalok ösztönzésére az ösztönző támogatás
folyósításával az önkormányzat két részcélt kíván elérni. Egyrészt a városban feltárt
humánerőforrás hiány csökkentését, másrészt a helyi fiatalság támogatását.
9. §
Az e rendelet I fejezetére vonatkozó rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel,
megfelelően kell alkalmazni.

2. A támogatás feltételei
10. §
A pályázat tartalmi elemei:
a) a pályázó adatai,
b) a pályázó részletes önéletrajza, külön kiegészítve az eddig végzett önkéntes
tevékenységével, vagy az e körben a jövőre nézve tett vállalásaival
c) amennyiben nem rendelkezik Szentlőrinci lakcímmel, nyilatkozat a
Szentlőrinci lakcím létesítéséről, kiegészítve az érintett ingatlan
tulajdonosának erre vonatkozó támogató nyilatkozatával

3. A támogatás igénylése, mértéke, elbírálása

11. §
(1) Ezen rendeletben meghatározott támogatást a városban önkéntes közérdekű
közösségi tevékenységet vállaló fiatalok pályázat útján nyerhetik el.

(2) A pályázati feltételek meghatározásáról, a pályázat kiírásáról, annak tartalmáról,
illetve a pályázat elbírálásáról a Humán Bizottság javaslatára a Képviselő-testület
dönt.
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(3) Az ösztönző támogatás összegét a pályázati fel Az ösztönző támogatás maximum 12
hónapon keresztül folyósítható.

(4) Az elbírálás során előny jelent a felsőfokú végzettség megléte. Az elbírálás során –
különösen azonos hiányszakmák esetén – előnyben kell részesíteni a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló pályázókat. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent
továbbá az eddig végzett önkéntes munka, valamint a Szentlőrincen végezni kívánt
önkéntes munkára tett vállalás. A pályázat elbírálásánál előnyt jelentő körülmények
az alábbi sorrendben vehetők figyelembe: felsőfokú végzettség, önkormányzati
intézményben való elhelyezkedés, közintézményi elhelyezkedés, szociális helyzet,
önkéntes tevékenység.

5. Az ösztönző támogatás folyósításának feltételei

12. §
Az ösztönző támogatás folyósításának feltétele:
a) az Önkormányzattal való szerződéskötés
b) Szentlőrinci lakóhellyel nem rendelkező, Szentlőrincre költöző személy
esetében a Szentlőrinci lakcím meglétének igazolása.
13. §

A szerződés tartalmi elemei különösen:
a) az ösztönző támogatásban részesülő támogatott kötelezettségvállalása, hogy
Szentlőrinci lakcímét, életvitelszerű Szentlőrinci tartózkodás, valamint a
Szentlőrinci Ifjúsági Műhellyel (a továbbiakban: SZIM) szerződés aláírását
követő 5 napon belül tagsági viszony létesítése és a támogatási időszakban
való fenntartása.
b) a pályázatában vállalt önkéntes közösségi tevékenység részletezése és az
annak elvégzéséről szóló igazolás benyújtása
c) az ösztönző támogatás kötelezettségvállalása, hogy amennyiben az ösztönző
támogatás folyósítására vonatkozó feltételeket megszegi, (így különösen:
életvitelszerűen más településre költözik; folyósítást követően nem az e
rendeletben rögzítettek szerint tarja lakcímét Szentlőrincen; a szerződés
aláírását követő 5 napon belül a SZIM-be neki felróhatóan nem létesít
tagságot, a SZIM-be, vagy a SZIM tagságát a jelen szerződés hatálya alatt
megszünteti, vagy neki felróhatóan megszűnik; a pályázat keretében hamis
adatokat szolgáltat; a pályázatával vállalt önkéntes tevékenységet nem végzi)
a folyósított támogatásnak a mindenkori jegybanki alapkamattal megnövelt
összegét a visszafizetési kötelezettséget megalapozó tény bekövetkezésétől
számított 30 napon belül visszafizeti,

5. Záró rendelkezések
14. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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(2) E rendelet az 1. § és 8. §-ban megjelölt pályázatban e célra fordítható keret
kimerülését követő 60. napon hatályát veszti.

(3) E rendeletet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a rendelkezéseit a már
folyamatban lévő támogatási jogviszonyokra is alkalmazni kell.
Koltai Péter
Polgármester

Dr. Tóth Sándor
Jegyző

Jelen rendelet Szentlőrinc Városban 2018. december 14. napján, 8.00 órakor került
kihirdetésre és 2018. december 14. napján 16.00 órakor lép hatályba.

Dr. Tóth Sándor
Jegyző
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SZENTLŐRINC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
Tel: +36--73 570-000
Fax: +36-73 371-001
E-mail: titkarsag@szentlorinc.hu
Honlap: www.szentlorinc.hu

„Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen”
EFOP-1.2.11-16-2017-00010
1. számú melléklet I. Komponenshez

Hiányszakma
Meghirdetett hiányszakma/
azonosító
munkakör megnevezése
száma

H/1

Óvodai, iskolai szociális
segítő

Meghirdetett
álláshelyek
száma

Munkakör betöltéséhez szükséges végzettség/
képzettség

Munkáltató szervezet
megnevezése

2

Felsőfokú szociális végzettség, iskolai szociális
munkás, család- és gyermekvédő tanár, családés gyermekvédő pedagógus, család- és
gyermekvédelem szakos pedagógus, ennek
hiányában gyermek- és ifjúságvédelmi
tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár,
pedagógus, pedagógiai előadó,
pszichopedagógus, okleveles emberi erőforrás
tanácsadó, mentálhigiénés szakképzettség,
óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus.

Szociális Szolgáltató Központ
Szentlőrinc
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„Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen”
EFOP-1.2.11-16-2017-00010
1. számú melléklet I. Komponenshez

Hiányszakma
Meghirdetett hiányszakma/
azonosító
munkakör megnevezése
száma

H/2

Családsegítő

Meghirdetett
álláshelyek
száma

1

Munkakör betöltéséhez szükséges végzettség/
képzettség
Felsőfokú szociális végzettség, okleveles
pszichológus, pszichopedagógus,
mentálhigiénés szakképzettség, szociológus,
felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző,
közösségi szociális munkás, családterápiás
konzultáns, családterapeuta, kognitív- és
viselkedésterápiás konzultáns, család- és
gyermekvédelem szakos pedagógus, család- és
gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő
pedagógus, játékés szabadidő- szervező tanár, addiktológiai
konzultáns vagy gyermek- és ifjúságvédelmi
tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár,
pedagógus, pedagógiai előadó,
gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár,
hittantanár, okleveles pasztorális
tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és
szervezetfejlesztő szakember
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Munkáltató szervezet
megnevezése

Szociális Szolgáltató Központ
Szentlőrinc
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„Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen”
EFOP-1.2.11-16-2017-00010
1. számú melléklet I. Komponenshez

Hiányszakma
Meghirdetett hiányszakma/
azonosító
munkakör megnevezése
száma

H/3

Könyvelő

Meghirdetett
álláshelyek
száma

Munkakör betöltéséhez szükséges végzettség/
képzettség

Munkáltató szervezet
megnevezése

1

Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi,
közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági
agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy
felsőoktatásban szerzett szakképzettség és
gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai,
műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve
mérlegképes könyvelő szakképesítés vagy
Középiskola/Gimnázium, Gazdasági
középiskolai végzettség vagy középiskolai
végzettség és gazdaságtudományi statisztika,
banki ügyintéző, informatikai, műszaki,
logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.

Szentlőrinci Közös Önkormányzati
Hivatal
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„Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen”
EFOP-1.2.11-16-2017-00010
1. számú melléklet I. Komponenshez

Hiányszakma
Meghirdetett hiányszakma/
azonosító
munkakör megnevezése
száma

H/4

Adóigazgatási előadó

Meghirdetett
álláshelyek
száma

Munkakör betöltéséhez szükséges végzettség/
képzettség

Munkáltató szervezet
megnevezése

1

Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi,
közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági
agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy
felsőoktatásban szerzett szakképzettség és
gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai,
műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve
mérlegképes könyvelő szakképesítés vagy
Középiskola/Gimnázium, Gazdasági
középiskolai végzettség vagy középiskolai
végzettség és gazdaságtudományi statisztika,
banki ügyintéző, informatikai, műszaki,
logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.

Szentlőrinci Közös Önkormányzati
Hivatal
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„Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen”
EFOP-1.2.11-16-2017-00010
1. számú melléklet I. Komponenshez

Hiányszakma
Meghirdetett hiányszakma/
azonosító
munkakör megnevezése
száma

Meghirdetett
álláshelyek
száma

H/5

Könyvtárvezető (Betöltött)

1

H/6

Intézményvezető

1

Munkakör betöltéséhez szükséges végzettség/
képzettség
Főiskolai, szakirányú egyetemi végzettség és
szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi
végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri
szakvizsga, vagy főiskolai könyvtárosi
képzettség.
Felsőfokú képesítés, Felsőfokú végzettséggel és
közművelődési szakképzettség, vagy nem
szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú
szakirányú szakképesítés.
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Munkáltató szervezet
megnevezése

Művelődési Központ, Könyvtár és
Konyha Szentlőrinc

Művelődési Központ, Könyvtár és
Konyha Szentlőrinc

Szentlőrinc Város Önkormányzata
ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. június 27-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére
Tárgy:
Előterjesztés az Esély Otthon fiatalok
számára Szentlőrincen” című projekthez
kapcsolódó Önkormányzati ösztönző
támogatás hiányszakmák betöltésére
vonatkozó
pályázati
felhívásának
módosításáról
Előterjesztő:
Koltai Péter polgármester
Előterjesztést készítette:
dr. Keresztessy Csilla aljegyző
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek
dr. Tóth Sándor jegyző
megfelel:
A döntéshez szükséges többség:
egyszerű/minősített
Döntési forma:
rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)
Költségvetési hatása
Nincs
Az előterjesztést
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen
lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:
Koltai Péter polgármester
Előzetesen tárgyalja:
Humán Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi Bizottság
Tisztelt Képviselő Testület!
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete 92/2019. (III.7.) KT határozatában
alábbiak szerint döntött:
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testület
92/2019.( III. 07.) KT. H a t á r o z a t a

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú, „Hazavárunk – Esély Otthon
fiatalok számára Szentlőrincen” című projekthez kapcsolódó Önkormányzati
Ösztönző támogatás hiányszakmák betöltésére pályázati felhívására vonatkozóan
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő- testülete az előterjesztés szerint egyetért az
EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú, „Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok
számára Szentlőrincen” című projektben az Önkormányzati ösztönző támogatás
hiányszakmák betöltésére című pályáztatási eljárás 2019. március 14-ei megindításával,
valamint e pályázati eljárás keretében meghirdetésre kerülő Pályázati felhívás és
mellékleteit az előterjesztés szerint jóváhagyja.
Felelős: Képviselő-testület

Végrehajtó: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal

A projektmenedzsment jelezte, hogy a pályázati felhívást módosítani szükséges az
alábbiak szerint:
1)

A pályázati felhívás 1.1.2. pontja jelenleg így szól:

„II. Komponens:
E komponens keretében azon fiatalok kérelmezhetnek munkabéren kívüli támogatást,
akik e Felhívás közzétételét követően kerülnek teljes munkaidős munkaszerződéssel
alkalmazásba olyan gazdasági társaságnál, nonprofit szervezetnél, amely Szentlőrinc
járásban székhellyel, vagy telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkezik továbbá legalább 1
teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik és az utolsó lezárt üzleti év mérleg szerinti
eredménye pozitív és Szentlőrinc járásban iparűzési adót fizet.”
Tervezett módosítás szövege:
„II. Komponens:
E komponens keretében azon fiatalok kérelmezhetnek munkabéren kívüli támogatást,
akik 2018. június 1-je óta kerültek teljes munkaidős munkaszerződéssel alkalmazásba
olyan gazdasági társaságnál, nonprofit szervezetnél, amely Szentlőrinc járásban
székhellyel, vagy telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkezik továbbá legalább 1 teljes
lezárt üzleti évvel rendelkezik és az utolsó lezárt üzleti év mérleg szerinti eredménye
pozitív és Szentlőrinc járásban iparűzési adót fizet.”
2)

A pályázati felhívás 4.2. pontja jelenleg így szól:

„Jelen felhívás keretében a Támogatási kérelem benyújtására 2019. március 14-től 2019.
május 24-ig van lehetőség. Ezen időszak alatt a benyújtott Támogatási kérelmek érkezési
sorrendben, folyamatosan kerülnek elbírálásra.”
Tervezett módosítás szövege:

„Jelen felhívás keretében a Támogatási kérelem benyújtására 2019. június 25-től 2019.
augusztus 31-ig van lehetőség. Ezen időszak alatt a benyújtott Támogatási kérelmek
érkezési sorrendben, folyamatosan kerülnek elbírálásra.”

Az előterjesztéshez e-mailben megküldöm a pályázati felhívás korábban elfogadott
anyagát.
Kérem, hozzanak döntést a pályázati felhívás módosítása tárgyában.
Szentlőrinc, 2019. június 20.

Koltai Péter

polgármester
Határozati javaslat:
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testület
……/2019. (VI.27.) KT. H a t á r o z a t a
Az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú, „Hazavárunk – Esély Otthon
fiatalok számára Szentlőrincen” című projekthez kapcsolódó Önkormányzati
Ösztönző támogatás hiányszakmák betöltésére kiírt pályázati felhívás
módosításáról
1.
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő- testülete úgy határozott, hogy az
EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú, „Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok
számára Szentlőrincen” című projektben az Önkormányzati ösztönző támogatás
hiányszakmák betöltésére kiírt pályázati felhívást módosítja az alábbiak szerint:
-

A pályázati felhívás 1.1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

-

A pályázati felhívás 4.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„E komponens keretében azon fiatalok kérelmezhetnek munkabéren kívüli támogatást,
akik 2018. június 1-je óta kerültek teljes munkaidős munkaszerződéssel alkalmazásba
olyan gazdasági társaságnál, nonprofit szervezetnél, amely Szentlőrinc járásban
székhellyel, vagy telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkezik továbbá legalább 1 teljes
lezárt üzleti évvel rendelkezik és az utolsó lezárt üzleti év mérleg szerinti eredménye
pozitív és Szentlőrinc járásban iparűzési adót fizet.”
„Jelen felhívás keretében a Támogatási kérelem benyújtására 2019. június 25-től 2019.
augusztus 31-ig van lehetőség. Ezen időszak alatt a benyújtott Támogatási kérelmek
érkezési sorrendben, folyamatosan kerülnek elbírálásra.”
2.
A képviselő-testület felhatalmazza a projektmenedzsmentet arra, hogy a
támogatási felhívást az 1. pontban foglaltak szerint módosítsa és közzé tegye.
Felelős: Képviselő-testület
Végrehajtó: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal

SZENTLŐRINC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
Tel: +36‐‐73 570‐000
Fax: +36‐73 371‐001
E‐mail: titkarsag@szentlorinc.hu
Honlap: www.szentlorinc.hu

Szentlőrinc Város Önkormányzat
Támogatási Felhívása

az EFOP‐1.2.11‐16‐2017‐00010 azonosítószámú,
„Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen”
című projekthez kapcsolódó

Önkormányzati Ösztönző támogatás fiatalok helyben
történő munkába állásához
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1. Önkormányzati Ösztönző támogatás háttere fiatalok munkába
állásához
1.1 A támogatás indokoltsága és célja
Szentlőrinc Város Önkormányzat európai uniós forrásból támogatást nyert az EFOP‐1.2.11‐16
kódszámú Felhívás keretében benyújtott „Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára
Szentlőrincen” című, EFOP‐1.2.11‐16‐2017‐00010 azonosítószámú projekt megvalósítására,
melynek szakmai megvalósítása 2018. február 1‐jével vette kezdetét.
A projekt átfogó célja, hogy Szentlőrinc város képes legyen olyan életpálya modellt,
egzisztenciateremtési lehetőségeket nyújtani, mely az innen elszármazott, továbbá az itt
letelepülni szándékozó fiatalok számára vonzó legyen és a fellelhető életlehetőségekkel
tudjanak élni, letelepedjenek a városban és helyben egzisztenciát, családot alapítsanak.
Jelen tájékoztató keretében a képzettebb, alkalmazkodó képesebb rétegek helyben
maradása érdekében a városban azonosított hiányszakmák betöltéséhez ösztönző
támogatás igénylésére van lehetőség.
Az ösztönző támogatási konstrukció keretében Szentlőrinc Város Önkormányzata a városban
azonosított hiányszakmák betöltése érdekében a célcsoport számára támogatási kérelem
benyújtásához kötött, munkabéren kívüli ösztönző támogatást nyújt. A támogatás 2
támogatási komponensen keresztül nyerhető el. Az ösztönző támogatás igénylése az alábbi
komponensek egyikére történő jelentkezéssel lehetséges.
1.1.2 Támogatási komponensek bemutatása

I. Komponens:

Szentlőrinc működő közintézményeiben végzett felmérés alapján azonosított hiányszakmák
egyikére lehet jelentkezni Támogatási kérelem benyújtásával. Az azonosított hiányszakmák
listája a Felhívás 1. számú Mellékletében került rögzítésre. Az I. Komponens keretében
3
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kizárólag e munkakörök betöltése estén kérelmezhető munkabéren kívüli ösztönző
támogatás.
II. Komponens:
E komponens keretében azon fiatalok kérelmezhetnek munkabéren kívüli támogatást, akik e
Felhívás közzétételét követően kerülnek teljes munkaidős munkaszerződéssel alkalmazásba
olyan gazdasági társaságnál, nonprofit szervezetnél, amely Szentlőrinc járásban székhellyel,
vagy telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkezik továbbá legalább 1 teljes lezárt üzleti évvel
rendelkezik és az utolsó lezárt üzleti év mérleg szerinti eredménye pozitív és Szentlőrinc
járásban iparűzési adót fizet.

Az ösztönző támogatás folyósításával az önkormányzat mindkét komponens vonatkozásában
két részcélt kíván elérni. Egyrészt a városban feltárt humánerőforrás hiány csökkentését,
másrészt a helyi fiatalok munkába állásának elősegítését.

1.2. A rendelkezésre álló támogatási forrás és finanszírozási információk
I. Komponens:
Rendelkezésre álló forráskeret: 19 200 000,‐ Ft
Önkormányzati Ösztönző
támogatás fiatalok munkába
állásához

Támogatásban
részesülők
várható száma 1
(fő)

I. komponens

8

Havi támogatási
összeg/fő
50 000,‐ Ft‐tól‐
100 000 Ft‐ig2

1

Támogatási időszak
hónapban megadva
24

Szentlőrinc Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot, hogy a beérkező támogatási kérelmek
értékelési eredményétől függően határozza meg a támogatásban részesülő fiatalok számát, ezek alapján a
tervezett keretszámtól eltérhet.
2
Szentlőrinc Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot, hogy a havi támogatási összegről a megadott
kereten belül egyedileg döntsön. A döntés meghozatalánál elsődleges szempont a hiányszakma betöltésére
jelentkező munkavállaló végzettségi szintje.

4

SZENTLŐRINC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
Tel: +36‐‐73 570‐000
Fax: +36‐73 371‐001
E‐mail: titkarsag@szentlorinc.hu
Honlap: www.szentlorinc.hu

II. Komponens:
Rendelkezésre álló forráskeret: 12 000 000,‐ Ft
Önkormányzati Ösztönző
támogatás fiatalok munkába
állásához
II. komponens

Támogatásban
részesülők
várható száma 3
(fő)
10

Havi támogatási
összeg/fő

Támogatási időszak
hónapban megadva

50 000,‐ Ft‐

12

1.3 A támogatás folyósításának időtartama
Szentlőrinc Város Önkormányzata a Felhívás két támogatási komponensében eltérő
támogatási időszakokat határoz meg az alábbiak szerint:

I. Komponens:
E komponens keretében a támogatásban részesült fiataloknak maximum 24 hónapra folyósít
Szentlőrinc Város Önkormányzata önkormányzati rendeletben meghatározott támogatást.

II. Komponens:
E komponens keretében a támogatásban részesült fiataloknak maximum 12 hónapra folyósít
Szentlőrinc Város Önkormányzata önkormányzati rendeletben meghatározott támogatást.

Mindkét komponensre vonatkozik, hogy a támogatás kizárólag abban az esetben
folyósítható, amennyiben a támogatott fiatal a Munkáltatói nyilatkozatban megadott
munkáltatónál folyamatosan alkalmazásban áll. A támogatás azonnali hatállyal megvonásra
kerül, amennyiben a támogatott munkaviszonya megszűnik.

3

Szentlőrinc Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot, hogy a beérkező támogatási kérelmek
értékelési eredményétől függően határozza meg a támogatásban részesülő fiatalok számát, ezek alapján a
tervezett keretszámtól eltérhet.
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A támogatás folyósítása alatt a munkaszerződés módosításáról, valamint megszűnéséről
Támogatott köteles Támogatót haladéktalanul értesíteni.

1.4. A támogatás háttere
Jelen Felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében támogatott
EFOP‐1.2.11‐16‐2017‐00010 azonosítószámú projekt megvalósításának részeként Szentlőrinc
Város Önkormányzata (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg.

2. A Támogató elérhetősége
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Támogatóhoz a
vallalkozoifelmeres@gmail.com címen. A Támogató az írásban beérkezett kérdéseket a
beérkezéstől számított öt naptári napon belül megválaszolja.

3. A Támogatási kérelmekkel kapcsolatos információk
A támogatási kérelem jelen felhívás mellékletét képező Támogatási kérelem nyomtatványon
nyújtható be.

I. Komponens:
A kérelmező a Támogatási kérelem dokumentáció benyújtásával egyidejűleg a jelen Felhívás
1. számú mellékletét képező, Szentlőrincen azonosított hiányszakmák egyikének betöltésére
is jelentkezik.

II. Komponens:
A kérelmezők a Támogatási kérelem dokumentáció benyújtásakor két lehetőség közül
választhatnak:


vagy rendelkeznek már érvényes munkaszerződéssel annál a szervezetnél, amelyik
részükre kiállította a Munkáltatói Nyilatkozatot.



vagy a Munkáltatói Nyilatkozatot kiállító szervezet e nyilatkozatban kötelezi magát,
hogy az ösztönző támogatás megítélését követő 2 héten belül munkaviszonyt létesít
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a kérelmezővel. Ebben az esetben a megkötésre kerülő támogatási szerződés akkor
lép hatályba, amikor az érvényes munkaszerződés bemutatásra kerül Támogatónak.

3.1.

A Támogatási kérelem tartalmi elemei:

1. A felhívás 1. sz. melléklete szerinti Támogatási kérelem nyomtatvány,
2. A felhívás 2. sz. melléklete szerinti Önéletrajz
3. A felhívás 3. sz. melléklete szerinti Munkáltatói nyilatkozat sablon.

3.2.

A kérelmező által vállalt közösségi célú önkéntes tevékenység

Az ösztönző támogatásban részesülő fiatalok a támogatási kérelem benyújtásával vállalják
önkéntes közösségi tevékenység végzését. Tartalmának összeállításához az alábbi példák
szolgálnak:
1. Önkéntes program:
-

ifjúsági

közösségi

műhely

szolgáltatási

tervének

kialakításában,

megvalósításában közreműködés, működtetésében való aktív tevékenység
-

A Szentlőrinc Város Önkormányzata és intézményei, valamint a településen
működő egyéb szervezetek keretein belül közösségi tevékenység végzése.
(Pl: Szociális Szolgáltató Központ munkatársaival és a helyi Nyugdíjas klubbal
együttműködve idősek számára felolvasások tartása, informatikai tanácsadás,
internethasználat oktatása és a közösségi online alkalmazások használatának
segítése. Az idősek távolban lévő családtagjaikkal való kapcsolattartás
érdekében facebook, skype stb. használat támogatása. Online levelezés
használatának segítése, Közreműködés házi segítségnyújtásban a Szentlőrinci
Szociális Központ munkatársainak útmutatása alapján, Gyermekek, különös
tekintettel a hátrányos helyzetűek számára kézműves foglalkozások tartása
együttműködve a helyi Gyermekjóléti Központ munkatársaival. Közreműködés
a helyi könyvtár tevékenységében.)

2. Közösségi akciók, közösségi élményeket biztosító aktivitások:
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-

önkormányzati rendezvények, programok szervezésében való közreműködés,
ezeken való részvétel‐ hosztesz, segítő, tevékenység pl.: Szentlőrinci
Lobbyparty, Térségi nemzetiségi nap, Családi nap, Szentlőrinci Gyermeknap,

-

Gyermekrendezvényeken programelemek megvalósítása (pl.: kézműves
foglalkozás, arcfestés, barkácsolás, sport feladatok lebonyolítása, felügyelete)

-

marketing tevékenységben közreműködés pl.: riporterkedés a helyi Tv‐nél,
sajtócikkek írása, önkormányzati honlap frissítése, feltöltendő szövegek
megfogalmazása

3. Saját ötleten alapuló közösségi tevékenység:
Az előzőekben felsorolt önkéntességi tevékenységeken kívül a kérelmező választhatja
a Támogatási kérelem nyomtatványon munkaköréhez kapcsolódó, vagy más saját
ötleten alapuló közösségi tevékenység végzését is. E lehetőség keretében elsősorban
olyan innovatív, egyedi ötleteket várunk, melyek a város közösségi tevékenységeit
eddig hiányzó elemekkel gazdagítják, kiemelten a helyi ifjúsági közösségi élet
fejlődéséhez, sokszínűséghez járulnak hozzá. A saját ötleteket a Támogatási kérelem
nyomtatványon szükséges néhány mondatban bemutatni. A benyújtott Támogatási
kérelem

értékelése

során

a

bírálók

az

ilyen

önkéntes

tevékenységek

megvalósíthatóságát is vizsgálják, csak az általuk elfogadott saját ötleten alapuló
önkéntes tevékenység valósítható meg.
Ezeken túlmenően a projekt megvalósítási ideje alatt felmerülő helyi problémák
megoldásában, esetleges szolgáltatási hiány kiküszöbölésében való aktív közreműködés. A
támogatásban részesülő fiatal önkéntes közösségi tevékenységét a megkötésre kerülő
Támogatási szerződés fogja részletesen szabályozni.

3.3.

A tervezett önkéntes közösségi tevékenység megfelelőségi szabályai:

1. Szentlőrinc városban kell megvalósulnia
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2. A város közösségi életéhez kell kapcsolódni, közösségi célt kell szolgálnia
3. Szentlőrincen működő szervezetnél kell megvalósulnia

4. A Támogatási kérelem benyújtásának feltételei
4.1.

A kérelmezők köre

Jelen felhívásra Támogatási kérelmet nyújthat be az a Szentlőrincen élő, illetve lakóhelyként
Szentlőrincet választani szándékozó 18‐33 éves magyar állampolgársággal rendelkező fiatal
(beleértve a településről elszármazott, visszaköltöző fiatalokat, valamint a letelepülő
fiatalokat), aki az alábbi feltételeknek megfelel:


kérelem benyújtásakor 8 általános iskolai végzettségre épülő szakképesítéssel, vagy
érettségivel, vagy érettségire épülő szakképesítéssel, vagy felsőfokú végzettséggel
rendelkezik;



életkora: 18‐33 éves kor között;



vállalja a közösségi célú önkéntes tevékenység végzését és gondoskodik ezt
alátámasztó dokumentáció elkészítéséről



SZIM tag, vagy vállalja a belépést, tagságát az ösztönző támogatás folyósításának
teljes időtartama idejére fenntartja, SZIM életében aktívan részt vesz.



vállalja, hogy a támogatás folyósítása alatt Szentlőrinc városban állandó lakcímmel
fog rendelkezni. Betelepülő fiatalnak a Támogatási szerződés hatályba lépését követő
90 napon belül állandó lakcímmel kell rendelkeznie.



I. Komponens esetében érvényes teljes munkaidejű munkaszerződéssel rendelkezik,
melynek hatályba lépése nem lehet korábbi, mint 2019. március 01.



II. Komponens esetében a Felhívás közzétételét követő dátummal megkötött teljes
munkaidős munkaszerződéssel rendelkezik olyan gazdasági társaságnál, nonprofit
szervezetnél, amely Szentlőrinc járásban székhellyel, vagy telephellyel, vagy
fiókteleppel rendelkezik továbbá legalább 1 teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik és az

9

SZENTLŐRINC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
Tel: +36‐‐73 570‐000
Fax: +36‐73 371‐001
E‐mail: titkarsag@szentlorinc.hu
Honlap: www.szentlorinc.hu

utolsó lezárt üzleti év mérleg szerinti eredménye pozitív, valamint Szentlőrinc
járásban iparűzési adót fizet.
A Támogatási kérelem benyújtására nem jogosultak a projektet megvalósító Szentlőrinc
Város Önkormányzata vezető tisztségviselői, az önkormányzati képviselőtestület tagjai,
valamint fentiek PTK szerinti közeli hozzátartozói.

4.2.

A Támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Jelen felhívás keretében a Támogatási kérelem benyújtására 2019. március 14‐től 2019.
május 24‐ig van lehetőség. Ezen időszak alatt a benyújtott Támogatási kérelmek érkezési
sorrendben, folyamatosan kerülnek elbírálásra.
A Támogatási kérelem nyomtatvány, az Önéletrajz sablon és a Munkáltatói nyilatkozat
word dokumentumok, ezért szerkeszthetőek, így számítógéppel is tölthetőek, nyomtatást
követően Támogatási kérelem nyomtatványt, az Önéletrajzot a kérelmezőnek szükséges
saját kezűleg aláírni, míg a Munkáltatói nyilatkozatot annak a szervezetnek a képviseletére
jogosult vezetőjének kell aláírni, aki a kérelmezőt foglalkoztatja, illetve foglalkoztatni
fogja.
Az aláírásokkal ellátott dokumentumokat (Támogatási kérelem nyomtatvány, mellékletek) 1
db eredeti és 1 db másolati papír alapú példányban szükséges benyújtani, Mindezt 1 db zárt
csomagolásban postai ajánlott küldeményként Szentlőrinc Város Önkormányzatának
címezve kell benyújtani. Postázási cím:
Szentlőrinc Város Önkormányzat
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
Tóth‐Lauts Brigitta, projektmenedzser részére
A borítékon kérjük feltüntetni:
„Támogatási kérelem fiatalok munkába állásához EFOP‐1.2.11‐16”
Személyes leadásra nincs lehetőség.
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5. A kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok
Jelen felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon támogatási kérelmek, amelyek
megfelelnek a felhívásban foglalt kritériumoknak, valamint a jelen fejezetben felsorolt
kiválasztási kritériumoknak.


Kizárható az a kérelmező, aki a benyújtott Támogatási kérelmében valótlanságot állít
vagy támogatási kérelmével összefüggő tényt elhallgat.



A kérelmező tudomásul veszi, hogy a megítélt ösztönző támogatás I. Komponens
esetében legfeljebb 24 hónapra szól, a II Komponens esetében legfeljebb 12 hónapra
szól. A kérelmező tudomásul veszi, hogy a támogatás megítélése esetén 6 hónap után
a szerződésben vállalt és a teljesített közösségi munkáról be kell számolnia, ennek
elmaradása esetén a Támogató megvonja a támogatást a szerződés felbontásával.



A támogatási kérelmekről a döntést Szentlőrinc Város Képviselő‐testülete a Humán
Bizottság előterjesztése alapján, határozat útján hozza meg, mely minden
kérelmezőre nézve kötelező.



Az elnyert támogatás nem folyósítható, amennyiben a kérelmező nem írja alá a
Szentlőrinc Város Önkormányzatával kötendő Támogatási szerződést. A megítélt
támogatás felfüggeszthető vagy megvonható, amennyiben a támogatott nem teljesíti
vagy megszegi a Támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit.



A támogatásban részesült kérelmező a támogatási időszak alatt az általa elvégzett
önkéntes munka megvalósulásáról köteles félévente beszámolót benyújtani
Támogatónak. E beszámoló benyújtása és támogató általi elfogadása feltétele a
következő félév időszakára vonatkozó havi ösztönző támogatás folyósításának.



A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye.

5.1 Nem hiánypótolható jogosultsági kritériumok
Az Önkormányzat által a támogatási kérelem vonatkozásában ellenőrzendő nem
hiánypótolható jogosultsági kritériumok:
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a. a Támogatási kérelem benyújtása a felhívás 4.2. pontjában megjelölt határidőn belül
történt; Határidőn belül beérkezett kérelem az, amely 2019. május 24. 24 óráig postai
feladásra került.
b. a kérelmező a jelen felhívás 4.1. pontjában meghatározott lehetséges kérelmezői
körbe tartozik;
c. a benyújtott kérelem példányszáma megfelel a felhívás 4.2. pontjában megadott
példányszámnak;
d. a támogatási kérelmet a megadott formanyomtatványon, magyar nyelven nyújtották
be;
e. a Támogatási kérelem nyomtatvány a kérelmező által aláírásra került.
f. a Támogatási kérelmet a jelen felhívás 4.2. pontjában megadott címre nyújtották be.
g. A II. komponensre benyújtott Támogatási kérelem Munkáltatói nyilatkozatában
rögzített vállalkozás Szentlőrinc járásban székhellyel, vagy telephellyel, vagy
fiókteleppel rendelkezik, továbbá legalább 1 teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik és az
utolsó lezárt üzleti év mérleg szerinti eredménye pozitív, valamint Szentlőrinc
járásban iparűzési adót fizet.
Amennyiben a Támogatási kérelem a nem hiánypótolható jogosultsági szempontoknak nem
felel meg, automatikus elutasításra kerül.

5.2 Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok
a. a benyújtott Támogatási kérelem nyomtatványnak minden pontját jelen helyi felhívás
szerint hiánytalanul kitöltötték;
b. a hiánypótolható, kötelezően csatolandó mellékletek benyújtásra kerültek;
c. a benyújtott eredeti és másolati papír alapú dokumentumok azonosak.
Amennyiben a fenti hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a Támogatási kérelem
nem felel meg, és ha az adott jogosultsági kritérium, vagy hiánya, vagy hibája hiánypótlás
keretében pótoltatható, akkor az Önkormányzat egyszeri alkalommal hiánypótlásra szólít fel
legfeljebb 5 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével.
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FIGYELEM! Amennyiben a kérelmező nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a
hiánypótlási felhívásban meghatározott módon, vagy nem a hiánypótlási felhívásban
megjelölt határidőre tett eleget, vagy a hiányosság pótlására nincs lehetőség, az
Önkormányzat megállapítja a Támogatási kérelem érvénytelenségét és az érvénytelenség
okának megjelölésével értesítést küld a kérelmezőnek, mely szerint a Támogatási kérelem
elutasításra kerül.
Amennyiben a Támogatási kérelem megfelel a jogosultsági feltételeknek, a kérelmező
kiértesítésre kerül, hogy Támogatási kérelme jogosult.

5.3 Tartalmi értékelés
A Felhívás kétféle komponensére benyújtott Támogatási kérelmek tartalmi értékelése
különböző módon zajlik.
5.3.1 Tartalmi értékelés I. komponens:
Az I. komponens kérelmezői esetében, ha már a Támogatási kérelem benyújtásakor
rendelkeznek érvényes, határozatlan idejű munkaszerződéssel, Támogató a munkáltatóval
való konzultációt követően értesíti Kérelmezőt a döntésről.
Amennyiben a kérelmező még nem rendelkezik érvényes munkaszerződéssel, Támogató
személyes meghallgatásra hívja be. A kiválasztási eljárás legfontosabb eleme a személyes
meghallgatás, mely állásinterjú szintű konzultációnak minősül. A személyes meghallgatáson a
jelentkező által választott munkakört meghirdető munkáltató képviselője is részt vesz, aki a
betöltendő munkakörhöz kapcsolódó kérdéseket tesz fel, szükség esetén próbafeladatokat
ad kérelmező számára, valamint részletes tájékoztatást ad a betöltendő munkakör
vonatkozásában és kérelmező kérdéseit is megválaszolja. Továbbá tájékoztatást ad a
betöltendő munkakörben elérhető munkabér mértékéről.
A személyes meghallgatás kiértékelése után az értékelést végzők a döntés megalapozása
érdekében döntési javaslatukat a Humán Bizottság elé terjesztik. Az HB ülését megelőző
legalább 3 munkanappal minden HB tag részére elektronikusan megküldik az ülésen
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megtárgyalandó kérelmek felterjesztési listáját, és azok értékelésének szkennelt változatát. A
HB ülésén jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a Támogatási kérelmekről mindazt az
információt, amely alapján a Önkormányzat képviselő testülete a végső támogatói döntést
meghozza. Ezt követően Támogató értesíti kérelmezőt döntéséről, melyben vagy elutasítja
kérelmezőt, vagy támogatásban részesíti és felkéri a munkaszerződés megkötésére is.
5.3.2 Tartalmi értékelés II. komponens:
E komponens keretében benyújtott támogatási kérelmek tartalmi értékelése értékelési
szempontrendszer alapján történik.

Értékelési szempont

1

2.

A kérelmező
lakóhelye

A kérelmező
végzettsége

Értékelési szempont alábontása
1.1 A kérelmező lakóhelyként Szentlőrincet
választani szándékozó fiatal
1.2 A kérelmező Szentlőrinci állandó lakcímmel
rendelkezik
2.1 A kérelmező 8 általános iskolai végzettségre
épülő szakképesítéssel rendelkezik
2.2 A kérelmező érettségivel rendelkezik
2.3 A kérelmező érettségire épülő szakképesítéssel
rendelkezik
2.4 A kérelmező felsőfokú szakképesítéssel
rendelkezik
2.5 A kérelmező felsőfokú BSC, vagy MSC
végzettséggel rendelkezik
Maximum elérhető pontszám:

Adható
maximum
pontszám
3
2
2
4
6
8
12
15

Tájékoztatjuk a kérelmezőt, hogy a Támogatási kérelem megfelelt minősítést kap,
amennyiben az értékelési szempontok közül legalább 4 pontot ért el. A 4 pontot el nem ért
Támogatási kérelmek automatikusan elutasításra kerülnek. A megfelelt minősítés elérése
nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését!
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Az értékelés során minden egyes Támogatási kérelem vonatkozásában legalább két,
egymástól független szakmai értékelés kerül lefolytatásra. Az értékeléseket a projekt
szakmai vezetője és projektmenedzsment végzi. Ha az értékelők által elkészített értékelések
eredménye között egymáshoz képest 30%‐nál nagyobb az eltérés, az Önkormányzat a helyi
támogatási kérelem harmadik független értékelő által elvégzendő újraértékelését rendeli el.
Az Önkormányzat a Támogatási kérelmekről való döntés megalapozása érdekében az
értékelők által készített előterjesztést a Humán Bizottság elé terjeszti. Az HB ülését megelőző
legalább 3 munkanappal minden HB tag részére elektronikusan megküldik az ülésen
megtárgyalandó Támogatási kérelmek felterjesztési listáját, valamint a jogosultsági és
tartalmi szempontból értékelt Támogatási kérelmeket és azok értékelésének szkennelt
változatát. A HB ülésén jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a Támogatási kérelmekről
mindazt az információt, amely alapján a Önkormányzat képviselő testülete a végső
támogatói döntést meghozza.

6. Támogatás folyósításával kapcsolatos információk
Az ösztönző támogatás folyósítása havi rendszerességgel történik.
Szentlőrinc Város Önkormányzata Támogatási szerződést köt a kérelmezővel.
Az

önkormányzati

Ösztönző

támogatás

fiatalok

munkába

állásához

támogatási

programkeretében maximum 31,2 millió forint összegű ösztönző támogatásról születhet
döntés. A megítélt támogatás összegét a támogatói döntés fogja rögzíteni.
Felhívjuk a kérelmezők figyelmét, hogy az elnyert ösztönző támogatás a SZJA törvény hatálya
alá tartozik, de a megítélt teljes támogatási összeg kerül havonta folyósításra. Az SZJA
törvény rendelkezéseinek betartása a támogatott kötelezettsége.

7. A kérelmezők kötelezettségei
A támogatásban részesülő fiatal kötelezettséget vállal arra, hogy:
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támogatási kérelmében megjelölt munkakörben elhelyezkedik, munkaviszonyát a
támogatási időszak teljes ideje alatt folyamatosan fenntartja.



A támogatás folyósítása alatt a munkaszerződés módosításáról, valamint
megszűnéséről Támogatót haladéktalanul értesíteni. Ennek elmaradása a
támogatás utólagos visszafizetési kötelezettséget von maga után.



A támogatás folyósítása alatt Szentlőrinc városban állandó lakcímmel fog
rendelkezni, amelyet a támogatás folyósítása teljes időszakában folyamatosan
fenntart.



A Támogatási szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatási
szerződésben rögzített önkéntes tevékenységet teljesíti, melyről hat havonta
beszámol.

8. A Felhívás mellékletei





Felhívás az Önkormányzati Ösztönző támogatás fiatalok munkába állásához
Felhívás 1. számú Melléklete: Szentlőrinc működő közintézményeiben azonosított
hiányszakmák listája
Felhívás 2. számú Melléklete: Önéletrajz minta
Felhívás 3. számú Melléklete: Munkáltatói nyilatkozat minta

16

Szentlőrinc Város Önkormányzata
ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. június 27-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére
Tárgy:
Előterjesztő:
Előterjesztést készítette:
Az előterjesztés a jogszabályi
feltételeknek megfelel:
A döntéshez szükséges többség:
Döntési forma:
Költségvetési hatása
Az előterjesztést

Véleményezésre megkapta:
Előzetesen tárgyalja:

Előterjesztés az „Esély Otthon fiatalok
számára
Szentlőrincen”
pályázat
keretében
nyújtandó
lakhatási
támogatásról szóló 29/2018. (XII.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Koltai Péter polgármester
dr. Keresztessy Csilla aljegyző
dr. Tóth Sándor jegyző
egyszerű/minősített
rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)
nincsen
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt
ülésen lehet tárgyalni
Koltai Péter polgármester
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Humán Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 13-án tartott
ülésén elfogadta az „Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” pályázat keretében
nyújtandó lakhatási támogatásról szóló önkormányzati rendeletet. A rendelet 2. § 3.
pontja tételesen felsorolja, hogy mely szakmák tekintendők hiányszakmának a pályázat
keretein belül.

A projektmenedzsment részéről jelzés érkezett, hogy szakmai szempontból célszerű
lenne oly módon szabályozni a hiányszakmák körét, hogy a tényleges piaci igényekhez
legyen igazítható a pályázat.

Ennek megvalósítása érdekében javaslatot teszünk arra, hogy a rendelet oly módon
kerüljön módosításra, hogy hiányszakmának minősüljön azon szakképzettség, amelyet
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete képviselő-testületi határozatában
annak határoz meg.
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Kérem, hozzanak döntés a rendelet-tervezet elfogadásáról.

Szentlőrinc, 2019. június 17.

Általános indokolás

Koltai Péter
polgármester

Helyi önkormányzat feladatkörében eljárva – Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)
bekezdés a) pontja és (2) bekezdése értelmében – a törvény által nem szabályozott helyi
társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján a helyi
közügyek intézése körében önkormányzati rendeletet alkot.
Az „Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” pályázat keretében nyújtandó
lakhatási támogatásról szóló 29/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet jelenleg
hatályos formája nem áll összhangban a társadalmi viszonyokkal, ezért annak
felülvizsgálata vált szükségessé.

A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendeletben
foglalt szabályokat.
Részletes indokolás
1.§

Meghatározza, hogy a rendelet mely §-a kerül módosításra.
A hatálybalépés időpontját határozza meg.
Szentlőrinc, 2019. június 17.

2.§

Dr. Tóth Sándor Jegyző sk.
HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- ában meghatározottakra figyelemmel,
a rendelet tervezetben foglaltak várható hatásai az alábbiak szerint összegezhetők:
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: annak elérése, hogy olyan
fiatalok kerüljenek kiválasztásra a lakhatási támogatásra, akik Szentlőrinc Város
2

Önkormányzata számára pótolni tudják egyes szakmák hiányát, illetve a hiányzó
munkaerő részbeni feltöltésére képesek lesznek.
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei: a jogszabályi rendelkezésnek
ilyen hatása nincsen.

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: további adminisztratív
tehernövekedést nem eredményez.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei, hogy a pályázatban rejlő lehetőségek nem kerülnek teljes mértékben
kiaknázásra.
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre
állnak.
Szentlőrinc, 2019. június 20.
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Dr. Tóth Sándor sk.
Jegyző

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselőtestületének 29/2018. ( XII.14.) önkormányzati
rendelete
Az „Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen”
pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatásról
Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya

1.§
(1) A rendelet célja az „Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című, EFOP-1.2.1116-2017-00010 elnevezésű pályázat keretében biztosított lakhatási támogatás
feltételrendszerének meghatározása. Az önkormányzat célja, hogy a város
lakosságmegtartó erejét növelje, a település jövője szempontjából értékes
végzettséggel rendelkező személyes városban történő letelepedését támogassa.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed azon 18-33 év közötti személyekre, akik e
rendelet szerinti hiányszakmával, valamint Szentlőrincen lakcímmel rendelkeznek
vagy Szentlőrincre kívánnak költözni és Szentlőrinci Járás területén működő
munkáltatóknál, illetve Szentlőrincen vállalkozóként kívánnak munkát vállalni.

2. Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában:

1. munkaviszony: a magyar munkajog hatálya alá tartozó munkaviszony,
közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírósági, ügyészségi
jogviszony, a fegyveres erők és rendvédelmi szervek hivatalos állományú
tagjainak szolgálati viszonya.

2. munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján megbízási szerződéssel vagy
vállalkozási szerződéssel létrejött jogviszony.

3. hiányszakma: ács, elektronikai műszerész, elektronikai technikus, épület- és
szerkezetlakatos, gazda, gépgyártástechnológiai technikus, gépi forgácsoló,
gyakorló ápoló, hegesztő, húsipari termékgyártó, ipari gépész, kőműves,
központifűtés és gázhálózat rendszerszerelő, mechatronikai technikus,
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mezőgazdasági gépész, női szabó, szőlész-borász, vegyésztechnikus,
villanyszerelő, víz-, csatorna- és közműrendszerszerelő, pedagógus, szakács,
pincér, felszolgáló, Önkormányzatnál illetve intézményeinél hiányszakma: orvos,
gyerekorvos, pénzügyi, számviteli ügyintéző, mérlegképes könyvelő, jogász,
építésügyi, műszaki ügyintéző, szociális munkás, szociális ápoló és gondozó,
védőnő, óvodapedagógus, gyógypedagógus.

4. közeli hozzátartozó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés szerinti közeli hozzátartozó.

5. önkéntes tevékenység: közintézménynél vagy civil szervezetnél önkéntesen,
térítésmentesen végzett támogató tevékenység, valamint a projekt keretében
szervezett önkéntes napokon való részvétel.

3. Eljárási szabályok

3. §
(1) Ezen rendeletben meghatározott lakhatási támogatást a város jövője szempontjából
értékes végzettséggel, vagy hiányszakmával rendelkező személyek pályázat útján
nyerhetik el. Pályázatot az erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet
benyújtani.
(2) A pályázati feltételek meghatározásáról, a pályázat kiírásáról, annak tartalmáról,
illetve a pályázat elbírálásáról a Képviselő-testület dönt.

(3) Nem nyújtható támogatás a projektet megvalósító Szentlőrinc Város Önkormányzat
vezető tisztségviselőinek, az önkormányzati képviselő-testület tagjainak, valamint
fentiek közeli hozzátartozóinak.

4. Lakhatási támogatás

4. §
(1) Az Önkormányzat az „Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” pályázat
keretében az arra jogosultaknak lakhatási támogatást nyújt oly módon, hogy a
rendelet 1. mellékletében meghatározott felújított és berendezett lakásokat az
alábbi feltételek mellett a jogosultak rendelkezésére bocsátja:
a) A támogatásra jogosult részére a lakás határozott időre, maximum 24
hónapra juttatható.
b) A jogosult a lakhatásért bérleti díjat nem fizet, azonban az általa használt
lakóingatlan rezsiköltségének megfizetésére köteles.
c) A lakhatási lehetőség igénybevételének feltétele, hogy a jogosult Szentlőrinci
Járás területén foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezzen, vagy kíván
munkát vállalni.
d) A jogosultnak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a lakásba költözés
időpontjától számított 3 napon belül a bérleményben állandó lakóhelyet
létesít.
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e) A lakhatási támogatásban részesített személy köteles közösségi célú
önkéntes tevékenységet végezni a településen.

(2) A támogatásra az nyújthat be pályázatot, akinél fennállnak az alábbi együttes
feltételek:
a) aki Szentlőrincen lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Szentlőrincen él,
vagy Szentlőrincre kíván költözni,
b) a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves,
c) A Szentlőrinci Járás területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező
munkáltató szándéknyilatkozatával rendelkezik arra vonatkozóan, hogy az
adott munkáltató a pályázóval végzettségének megfelelő munkakörben
munkaviszonyt vagy munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyt létesít és
támogatja kérelmét, vagy a pályázat benyújtásakor nappali, esti vagy levelező
tagozaton felsőfokú vagy érettségire épülő szakképesítés (hiányszakma)
megszerzésére irányuló iskolai tanulmányokat folytat,
d) vállalja, hogy a pályázat programjaiban aktívan részt vesz ( pl: önkéntes
tevékenységek).
e) a Szentlőrinci Ifjúsági Műhellyel (a továbbiakban: SZIM) szerződés aláírását
követő 5 napon belül tagsági viszonyt létesít és a támogatási időszakban ezen
tagsági viszonyt fenntartja.

5. Pályázati felhívás

5. §
(1) A nyilvános pályázati felhívást a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
hirdetőtábláján, az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:
a)
b)
c)
d)
e)

a meghirdetett lakás címét;
műszaki jellemzőit (szobaszám, alapterület, komfortfokozat);
a használatba adás időtartamát;
a pályázat benyújtásának helyét és határidejét;
egyéb feltételeket.

6. A pályázatok elbírálásának rendje

6.§
(1) A pályázat elbírálása Szentlőrinc Város Képviselő-testülete által a Humán Bizottság
javaslatára elfogadott értékelési szempontrendszer
szerint megállapított
pontszámok alapján történik.

(2) A támogatás elbírálásáról a Humán Bizottság előzetes véleménye alapján a
Képviselő-testület zárt ülés keretében dönt.

(3) A Képviselő-testület döntése ellen nincs helye fellebbezésnek.
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Záró rendelkezések
7. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet az 1§-ban megjelölt pályázatban e tekintetben vállalt fenntartási
kötelezettség lezárulását követő 60. napon hatályát veszti.
Koltai Péter
Polgármester

Dr. Tóth Sándor
Jegyző

Jelen rendelet Szentlőrinc Városban 2018. december 14. napján, 8.00 órakor került
kihirdetésre és 2018. december 14. napján 16.00 órakor lép hatályba.
Dr. Tóth Sándor
Jegyző
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Szentlőrinc Város Önkormányzata
ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. június 27-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére
Tárgy:
Előterjesztő:
Előterjesztést készítette:

Az előterjesztés a jogszabályi
feltételeknek megfelel:
A döntéshez szükséges többség:
Döntési forma:
Költségvetési hatása
Az előterjesztést

Véleményezésre megkapta:
Előzetesen tárgyalja:

Előterjesztés az üzletek éjszakai
nyitvatartási rendjéről szóló rendelet
megalkotása tárgyában
Koltai Péter polgármester
dr. Tóth Sándor jegyző
dr. Keresztessy Csilla aljegyző
dr. Tóth Sándor jegyző
egyszerű/minősített
rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)
nincsen
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt
ülésen lehet tárgyalni
Koltai Péter polgármester
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Humán Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2019. május 30-i képviselő-testületi ülésen első olvasatban megtárgyalásra került az
üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló önkormányzati rendelet tervezete. A
képviselő-testület akkor úgy határozott, hogy a rendelet-tervezet alkalmas arra, hogy a
lakosság és az érintett szervezetek előtt nyilvánosságra hozatalra kerüljön.

A hivatal a döntésnek megfelelően megküldte a Szentlőrinci Vállalkozói Egyesületnek, a
Szentlőrinci Nyugdíjas Klubnak, a Szentlőrinci Ifjúsági Műhelynek és a Szentlőrinci
Rendőrőrsnek véleményezés céljából. A Szentlőrinci Rendőrőrs részéről az
őrsparancsnok úr nyilatkozatot tett miszerint a rendőrség a rendelet-tervezetet elfogadja.
Annak érdekében, hogy a rendelet-tervezetet a lakosság megismerje, a hivatal feltöltötte
a joganyagot a Város honlapjára, illetve kifüggesztette az önkormányzat hirdetőtábláján.
A lakosság részéről jelzés, észrevétel nem érkezett a rendelet-tervezet tárgyában.
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Kérem, hozzanak döntés a rendelet-tervezet elfogadásáról.

Szentlőrinc, 2019. június 17.

Általános indokolás

Koltai Péter
polgármester

Helyi önkormányzat feladatkörében eljárva – Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)
bekezdés a) pontja és (2) bekezdése értelmében – a törvény által nem szabályozott helyi
társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján a helyi
közügyek intézése körében önkormányzati rendeletet alkot.

Az üzletek nyitvatartásáról szóló jelenleg hatályos önkormányzati rendelet nem áll
összhangban a társadalmi viszonyokkal, ezért annak felülvizsgálata vált szükségessé.
A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendeletben
foglalt szabályokat.
Részletes indokolás
1.§

Deklarálja, hogy az egyes rendeletek hatályon kívül helyezése nem befolyásolja a hatályon
kívül helyezés napját megelőzően létrejött jogviszonyokat.
2.§

A szakasz tételesen felsorolja a hatályon kívül helyezendő jogszabályokat. A hatályon
kívül helyezés indoka egyrészt a társadalmi érdekmúlásban, másrészt a jogbiztonság
követelményének való megfelelés biztosításában jelölhető meg.
3.§

Hatályba léptető rendelkezés.

4.§

Hatályon kívül helyező rendelkezés.
Szentlőrinc, 2019. június 17.
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Dr. Tóth Sándor Jegyző sk.

HATÁSVIZSGÁLAT
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- ában meghatározottakra figyelemmel,
a rendelet tervezetben foglaltak várható hatásai az alábbiak szerint összegezhetők:
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: hogy a vendéglátóhelyek
éjszakai nyitvatartásának korlátozásával a lakosság egészséges életkörülményeinek,
pihenéshez, éjszakai nyugalomhoz való jogát biztosítja, ugyanakkor e célból a kereskedők
vállalkozási szabadságát korlátozza. További következménye, hogy a jövőben nem köti le
egész éjjel a rendőrség személyi állományát az egyes szórakozóhelyek környékén a
rendfenntartás biztosítása. Gazdasági, költségvetési hatása, hogy valamelyest akár
csökkenhet a helyi adóbevétel.
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei: az éjszakai zajszennyezés
jelentős csökkenése, illetve várható a vendéglátóhelyek vendégei által okozott
szennyezések, károk csökkenése. Mindenképpen van egészségügyi következménye, hogy
biztosítja a vendéglátóhelyek környékén lakók éjjeli pihenési feltételeit.
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: az egyes kivételekként
meghatározott időszakok, rendezvények kapcsán érkező bejelentések kapcsán van.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei, hogy szentlőrincen az utóbbi időben ismét komoly probléma egyes
területeken az éjszaka nyitva tartó egységek miatti zaj. A jogalkotás elmaradásának
várható következményei: a jegyző mint kereskedelmi hatóság a kereskedelmi törvényben
és a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott szankciókkal léphet fel azok ellen a
vendéglátóhelyek ellen, amelyek az általuk vagy az érkező/távozó vendégeik által
kibocsátott zajjal sorozatosan zavarják a környező lakosságot.
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Szentlőrinc, 2019. június 17.
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Dr. Tóth Sándor sk.
Jegyző

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2019. (….) önkormányzati rendelete
az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről
Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005.
évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. A rendelet hatálya

1. §
(1) A rendelet hatálya Szentlőrinc Város közigazgatási területén üzletet üzemeltető
természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetekre terjed ki.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki

a) a szálláshelyeken üzemeltetett, kizárólag a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők
részére szolgáló vendéglátó-helyekre,
b) kulturális és sportlétesítményekben üzemeltetett üzletekre,
c) az üzemanyagtöltő állomásokon található üzletekre,
d) a bevásárlóközpontokra
e) közoktatási és felsőoktatási intézményekben tartott rendezvényekre,
f) oktatási intézmény diákjainak szalagavató báljára, érettségi bankettjére,
g) az önkormányzat, az önkormányzat intézménye szervezésében megtartott
rendezvény helyszínére, a rendezvény időtartama alatt.
h) a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló
jogszabály hatálya alá tartozó, rendezvénytartási engedéllyel rendelkező alkalmi
és rendszeres rendezvényekre.
i) azon üzletekre, melyek bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi)
távolságon belül lakott ingatlan nem található,
j) a szupermarketekre, bevásárlóközpontokra
k) a december 31-ről január 1-jére virradó éjszakai rendezvényekre.
2. Értelmező rendelkezések

E rendelet alkalmazása során:

4

2. §

1. éjszakai nyitva tartás: az üzlet 22 és 6 óra közötti nyitva tartása;
2. bevásárlóközpont: a Kertv. 2. § 3. pontjában meghatározott fogalom;
3. sportlétesítmény: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § s) pontjában
meghatározott fogalom;
4. szálláshely: a Kertv. 2. § 22. pontjában meghatározott fogalom;
5. üzlet: a Kertv. 2. § 27. pontjában meghatározott fogalom;
6. üzlettel rendelkezni jogosult: az üzlet tulajdonosa, közös tulajdonos esetén
tulajdonostársak, haszonélvezettel terhelt ingatlan esetén a haszonélvező;
7. vendéglátás: a Kertv. 2. § 30. pontjában meghatározott tevékenység;

8. szupermarket: a Kertv. 2. § 34. pontjában meghatározott fogalom.
3. Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendje
3. §
(1) Az üzletek este 22 és reggel 6 óra között – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
nem tarthatnak nyitva.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt korlátozás nem vonatkozik arra a vendéglátó üzletre,
amelynek üzemeltetője az e rendelet alapján kiadott állandó vagy eseti éjszakai
nyitvatartási engedéllyel rendelkezik.
4. Állandó éjszakai nyitvatartási engedély
4. §
(1) Az állandó nyitva tartás engedélyezésével kapcsolatos döntések meghozatala
átruházott hatáskörben a jegyző hatáskörébe tartozik, másodfokon a Képviselőtestület jár el.
(2) A jegyző megtagadhatja az állandó nyitvatartási engedély (továbbiakban: állandó
nyitvatartási engedély) kiadását, ha a kérelem benyújtását megelőző egy éven
belül, a vendéglátó üzlet működésével kapcsolatos:
a) rendőri, vagy más hatósági intézkedésre került sor, vagy
b) lakossági panaszbejelentés alapján vagy hivatalból indult, a jegyző
hatáskörébe tartozó kereskedelmi igazgatási, vagy környezetvédelmi
hatósági eljárásban végrehajtható döntés született olyan magatartás miatt,
amely alkalmas a helyi közösség negatív értékítéletének kiváltására, így
különösen, ha a közrend vagy közbiztonság megsértésében nyilvánul meg.
5. §

(1) Az állandó éjszakai nyitvatartási engedély (továbbiakban: állandó nyitvatartási
engedély) iránti kérelmet az e rendelet 1. mellékletét képező nyomtatványon kell
benyújtani a jegyzőhöz.
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(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az üzemeltető nevét és székhelyét,
b) az üzlet nevét és címét,
c) a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét,
d) a kérelmezett nyitvatartási idő megjelölését,
e) a kereskedelmi hatóság által vezetett, a kereskedelmi tevékenységet
végzők nyilvántartásába vételről szóló igazolás számát.
f) a lakóházak melletti ingatlanon működő üzlet esetében az üzlettel
közvetlenül szomszédos lakóingatlanok tulajdonosainak vagy használóinak
(lakásonként,
többségi
arányban)
írásbeli
hozzájárulását.
Közösképviselővel rendelkező társasház esetén a hozzájárulást tartalmazó
közgyűlési határozatot, a lakásonkénti arány megjelölésével.

(3) A kérelemhez mellékletként csatolni kell
a) az üzlettel rendelkezni jogosult hozzájárulását, amennyiben nem az
üzemeltető a tulajdonos.
b) a társasházban lévő üzlet esetén a hozzájáruló közgyűlési határozatot.
c) az üzemeltető nyilatkozatát, hogy az állandó éjszakai nyitva tartást követő
napon, reggel 08.00 óráig a vendéglátó üzlet környezetében lévő hulladék
összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodik.
6. §
(1) A vendéglátó üzlet az állandó nyitva tartásról szóló döntés alapján kiadott
engedélyező határozat jogerőre emelkedését követően tarthat nyitva éjszaka.
(2) Az állandó nyitvatartási engedélyt az üzemeltető köteles az üzletben tartani, és az
ellenőrzést végző hatóság kérésére azt bemutatni.

(3) Üzemeltető személyében bekövetkezett változás esetén az új üzemeltetőnek újra
meg kell kérnie az állandó nyitvatartási engedélyt.
(4) Az állandó nyitvatartási engedély visszavonásig érvényes.

5. Állandó éjszakai nyitva tartás megtiltása, engedély visszavonása

7. §
(1) A jegyző visszavonja az állandó nyitvatartási engedélyt, ha a vendéglátó üzlet az
állandó nyitvatartási engedélyben meghatározott időpontot meghaladóan is
nyitva tart.

(2) A jegyző visszavonhatja az állandó nyitvatartási engedélyt, ha a vendéglátó üzlet
működésével kapcsolatban:
a) rendőri, vagy más hatósági intézkedésre került sor, vagy
b) lakossági panaszbejelentés alapján vagy hivatalból indult, a jegyző
hatáskörébe tartozó kereskedelmi igazgatási, környezetvédelmi hatósági,
vagy közösségi együttélés ellenes magatartás, eljárásban végrehajtható
döntés született olyan magatartás miatt, amely alkalmas a helyi közösség
negatív értékítéletének kiváltására, így különösen, ha a közrend, a
közbiztonság vagy a közösségi együttélés szabályainak megsértésében
nyilvánul meg.

(3) Az állandó nyitvatartási engedély visszavonása esetén a határozat jogerőre
emelkedésétől számított egy évig ugyanazon üzletre, az üzemeltető személyében
bekövetkezett változásra tekintettel sem adható újabb állandó nyitvatartási
engedély.
6. Eseti éjszakai nyitvatartási engedély
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8. §
(1) Eseti éjszakai nyitvatartási engedély (továbbiakban: eseti nyitvatartási engedély)
kérhető alkalmi rendezvények (esküvő, családi ünnep, bál stb.) tartása céljából.

(2) Az eseti nyitvatartási engedély iránti kérelmet az e rendelet 2. mellékletét képező
nyomtatványon a jegyzőnél kell benyújtani legkésőbb az alkalmi rendezvényt
megelőző 15. napig.
(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a)
b)
c)
d)

az üzemeltető nevét és a székhelyét,
az üzlet nevét és címét,
a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét,
a kereskedelmi hatóság által vezetett, a kereskedelmi tevékenységet
végzők nyilvántartásába vételről szóló igazolás számát,
e) a rendezvény időpontját, időtartamát
f) a rendezvény jellegét.

9. §
(1) Az eseti nyitva tartás engedélyezésével kapcsolatos döntést átruházott
hatáskörben a jegyző hozza meg, másodfokon a Képviselő-testület jár el.

(2) A jegyző megtagadhatja az eseti nyitvatartási engedély kiadását, ha a kérelem
benyújtását megelőző egy éven belül, a vendéglátó üzlet működésével
kapcsolatos:
a) rendőri, vagy más hatósági intézkedésre került sor, vagy
b) lakossági panaszbejelentés alapján vagy hivatalból indult, a jegyző
hatáskörébe tartozó kereskedelmi igazgatási, környezetvédelmi hatósági,
vagy közösségi együttélés ellenes magatartás, eljárásban végrehajtható
döntés született olyan magatartás miatt, végrehajtható döntés született
olyan magatartás miatt, amely alkalmas a helyi közösség negatív
értékítéletének kiváltására, így különösen, ha a közrend a közbiztonság
vagy a közösségi együttélés szabályainak megsértésében nyilvánul meg.

(3) Az eseti nyitvatartási engedélyt az üzemeltető köteles az üzletben tartani, és az
ellenőrzést végző hatóság kérésére bemutatni.
7. Eljárási szabályok

10. §
(1) Az eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
rendelkezései szerint kell lefolytatni.

(2) A jegyző nyilvántartást vezet az állandó és eseti nyitvatartási engedéllyel rendelkező
üzletekről.
11. §
(1) A rendeletben foglaltak betartását a jegyző, valamint a közterületfelügyelet
ellenőrzi.
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(2) Az e rendeletben meghatározott engedélyek hiányában történő nyitva tartás
esetén a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a kereskedelmi

tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm.
rendeletben meghatározott szankciók alkalmazásának van helye.
8. Záró rendelkezések
12. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Azon üzlet üzemeltetőjének, aki e rendelet hatálybalépésekor a kereskedelmi
hatóság felé tett bejelentése alapján az éjszakai időszakban is nyitva tart, az
állandó éjszakai nyitva tartás engedélyezése iránti kérelmet 2019. július 30-ig kell
benyújtania az eltérő nyitva tartás engedélyezése iránt. Amennyiben a kérelem
határidőben benyújtásra kerül, úgy annak jogerős elbírálásáig az üzemeltető
jogosult a vendéglátó üzletet a korábbi nyitvatartási idő szerint üzemeltetni.
(3) Hatályát veszti Szentlőrinc Város Önkormányzatának az egyes üzletek
nyitvatartásának rendjéről szóló 12/2006. (V.12.) önkormányzati rendelete.
Koltai Péter
polgármester

dr. Tóth Sándor
jegyző

Záradék:

Elfogadva: ………………….
Kihirdetve: ………………….
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dr. Tóth Sándor
jegyző

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelete
az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről
Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló
2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya Szentlőrinc Város közigazgatási területén üzletet üzemeltető
természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetekre terjed ki.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki

a) a szálláshelyeken üzemeltetett, kizárólag a szálláshely-szolgáltatást igénybe
vevők részére szolgáló vendéglátó-helyekre,
b) kulturális és sportlétesítményekben üzemeltetett üzletekre,
c) az üzemanyagtöltő állomásokon található üzletekre,
d) a bevásárlóközpontokra
e) közoktatási és felsőoktatási intézményekben tartott rendezvényekre,
f) oktatási intézmény diákjainak szalagavató báljára, érettségi bankettjére,
g) az önkormányzat, az önkormányzat intézménye szervezésében megtartott
rendezvény helyszínére, a rendezvény időtartama alatt.
h) a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló
jogszabály hatálya alá tartozó, rendezvénytartási engedéllyel rendelkező alkalmi
és rendszeres rendezvényekre.
i) azon üzletekre, melyek bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi)
távolságon belül lakott ingatlan nem található,
j) a szupermarketekre, bevásárlóközpontokra
k) a december 31-ről január 1-jére virradó éjszakai rendezvényekre.
l)
2. Értelmező rendelkezések
2. §

E rendelet alkalmazása során:

1. éjszakai nyitva tartás: az üzlet 22 és 6 óra közötti nyitva tartása;
2. bevásárlóközpont: a Kertv. 2. § 3. pontjában meghatározott fogalom;
3. sportlétesítmény: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § s) pontjában
meghatározott fogalom;
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4. szálláshely: a Kertv. 2. § 22. pontjában meghatározott fogalom;
5. üzlet: a Kertv. 2. § 27. pontjában meghatározott fogalom;
6. üzlettel rendelkezni jogosult: az üzlet tulajdonosa, közös tulajdonos esetén
tulajdonostársak, haszonélvezettel terhelt ingatlan esetén a haszonélvező;
7. vendéglátás: a Kertv. 2. § 30. pontjában meghatározott tevékenység;
8. szupermarket: a Kertv. 2. § 34. pontjában meghatározott fogalom.
3. Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendje
3. §
(1) Az üzletek este 22 és reggel 6 óra között – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
nem tarthatnak nyitva.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt korlátozás nem vonatkozik arra a vendéglátó üzletre,
amelynek üzemeltetője az e rendelet alapján kiadott állandó vagy eseti éjszakai
nyitvatartási engedéllyel rendelkezik.
4. Állandó éjszakai nyitvatartási engedély
4. §
(1) Az állandó nyitva tartás engedélyezésével kapcsolatos döntések meghozatala
átruházott hatáskörben a jegyző hatáskörébe tartozik, másodfokon a Képviselőtestület jár el.

(2) A jegyző megtagadhatja az állandó nyitvatartási engedély (továbbiakban:
állandó nyitvatartási engedély) kiadását, ha a kérelem benyújtását megelőző egy
éven belül, a vendéglátó üzlet működésével kapcsolatos:
a) rendőri, vagy más hatósági intézkedésre került sor, vagy
b) lakossági panaszbejelentés alapján vagy hivatalból indult, a jegyző
hatáskörébe tartozó kereskedelmi igazgatási, vagy környezetvédelmi
hatósági eljárásban végrehajtható döntés született olyan magatartás miatt,
amely alkalmas a helyi közösség negatív értékítéletének kiváltására, így
különösen, ha a közrend vagy közbiztonság megsértésében nyilvánul meg.
5. §

(1) Az állandó éjszakai nyitvatartási engedély (továbbiakban: állandó nyitvatartási
engedély) iránti kérelmet az e rendelet 1. mellékletét képező nyomtatványon
kell benyújtani a jegyzőhöz.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) az üzemeltető nevét és székhelyét,
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b)
c)
d)
e)

az üzlet nevét és címét,
a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét,
a kérelmezett nyitvatartási idő megjelölését,
a kereskedelmi hatóság által vezetett, a kereskedelmi tevékenységet
végzők nyilvántartásába vételről szóló igazolás számát.
f) a lakóházak melletti ingatlanon működő üzlet esetében az üzlettel
közvetlenül
szomszédos
lakóingatlanok
tulajdonosainak
vagy
használóinak (lakásonként, többségi arányban) írásbeli hozzájárulását.
Közös képviselővel rendelkező társasház esetén a hozzájárulást
tartalmazó közgyűlési határozatot, a lakásonkénti arány megjelölésével.

(3) A kérelemhez mellékletként csatolni kell
a) az üzlettel rendelkezni jogosult hozzájárulását, amennyiben nem az
üzemeltető a tulajdonos.
b) a társasházban lévő üzlet esetén a hozzájáruló közgyűlési határozatot.
c) az üzemeltető nyilatkozatát, hogy az állandó éjszakai nyitva tartást követő
napon, reggel 08.00 óráig a vendéglátó üzlet környezetében lévő hulladék
összegyűjtéséről és elszállításáról gondoskodik.
6. §

(1) A vendéglátó üzlet az állandó nyitva tartásról szóló döntés alapján kiadott
engedélyező határozat jogerőre emelkedését követően tarthat nyitva éjszaka.

(2) Az állandó nyitvatartási engedélyt az üzemeltető köteles az üzletben tartani, és
az ellenőrzést végző hatóság kérésére azt bemutatni.

(3) Üzemeltető személyében bekövetkezett változás esetén az új üzemeltetőnek
újra meg kell kérnie az állandó nyitvatartási engedélyt.

(4) Az állandó nyitvatartási engedély visszavonásig érvényes.

5. Állandó éjszakai nyitva tartás megtiltása, engedély visszavonása
7. §
(1) A jegyző visszavonja az állandó nyitvatartási engedélyt, ha a vendéglátó üzlet az
állandó nyitvatartási engedélyben meghatározott időpontot meghaladóan is
nyitva tart.

(2) A jegyző visszavonhatja az állandó nyitvatartási engedélyt, ha a vendéglátó üzlet
működésével kapcsolatban:
a) rendőri, vagy más hatósági intézkedésre került sor, vagy
b) lakossági panaszbejelentés alapján vagy hivatalból indult, a jegyző
hatáskörébe tartozó kereskedelmi igazgatási, környezetvédelmi hatósági,
vagy közösségi együttélés ellenes magatartás, eljárásban végrehajtható
döntés született olyan magatartás miatt, amely alkalmas a helyi közösség
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negatív értékítéletének kiváltására, így különösen, ha a közrend, a
közbiztonság vagy a közösségi együttélés szabályainak megsértésében
nyilvánul meg.

(3) Az állandó nyitvatartási engedély visszavonása esetén a határozat jogerőre
emelkedésétől számított egy évig ugyanazon üzletre, az üzemeltető személyében
bekövetkezett változásra tekintettel sem adható újabb állandó nyitvatartási
engedély.
6. Eseti éjszakai nyitvatartási engedély
8. §
(1) Eseti éjszakai nyitvatartási engedély (továbbiakban: eseti nyitvatartási
engedély) kérhető alkalmi rendezvények (esküvő, családi ünnep, bál stb.) tartása
céljából.
(2) Az eseti nyitvatartási engedély iránti kérelmet az e rendelet 2. mellékletét
képező nyomtatványon a jegyzőnél kell benyújtani legkésőbb az alkalmi
rendezvényt megelőző 15. napig.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a)
b)
c)
d)

az üzemeltető nevét és a székhelyét,
az üzlet nevét és címét,
a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét,
a kereskedelmi hatóság által vezetett, a kereskedelmi tevékenységet
végzők nyilvántartásába vételről szóló igazolás számát,
e) a rendezvény időpontját, időtartamát
f) a rendezvény jellegét.
9. §

(1) Az eseti nyitva tartás engedélyezésével kapcsolatos döntést átruházott
hatáskörben a jegyző hozza meg, másodfokon a Képviselő-testület jár el.

(2) A jegyző megtagadhatja az eseti nyitvatartási engedély kiadását, ha a kérelem
benyújtását megelőző egy éven belül, a vendéglátó üzlet működésével
kapcsolatos:
a) rendőri, vagy más hatósági intézkedésre került sor, vagy
b) lakossági panaszbejelentés alapján vagy hivatalból indult, a jegyző
hatáskörébe tartozó kereskedelmi igazgatási, környezetvédelmi hatósági,
vagy közösségi együttélés ellenes magatartás, eljárásban végrehajtható
döntés született olyan magatartás miatt, végrehajtható döntés született
olyan magatartás miatt, amely alkalmas a helyi közösség negatív
értékítéletének kiváltására, így különösen, ha a közrend a közbiztonság
vagy a közösségi együttélés szabályainak megsértésében nyilvánul meg.
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(3) Az eseti nyitvatartási engedélyt az üzemeltető köteles az üzletben tartani, és az
ellenőrzést végző hatóság kérésére bemutatni.
7. Eljárási szabályok
10. §
(1) Az eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
rendelkezései szerint kell lefolytatni.
(2) A jegyző nyilvántartást vezet az állandó és eseti nyitvatartási engedéllyel
rendelkező üzletekről.
11. §
(1) A rendeletben foglaltak betartását a jegyző, valamint a közterületfelügyelet
ellenőrzi.

(2) Az e rendeletben meghatározott engedélyek hiányában történő nyitva tartás
esetén a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendeletben meghatározott szankciók alkalmazásának van helye.
8. Záró rendelkezések
12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Azon üzlet üzemeltetőjének, aki e rendelet hatálybalépésekor a kereskedelmi
hatóság felé tett bejelentése alapján az éjszakai időszakban is nyitva tart, az
állandó éjszakai nyitva tartás engedélyezése iránti kérelmet 2019. július 30-ig
kell benyújtania az eltérő nyitva tartás engedélyezése iránt. Amennyiben a
kérelem határidőben benyújtásra kerül, úgy annak jogerős elbírálásáig az
üzemeltető jogosult a vendéglátó üzletet a korábbi nyitvatartási idő szerint
üzemeltetni.

(3) Hatályát veszti Szentlőrinc Város Önkormányzatának az egyes üzletek
nyitvatartásának rendjéről szóló 12/2006. (V.12.) önkormányzati rendelete.
Koltai Péter
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dr. Tóth Sándor

Záradék:

polgármester

jegyző

1. A rendelet-tervezet 2019. június 6. napján kifüggesztésre került.

Kelt. Szentlőrinc, 2019. június 27.
A Jegyző nevében eljáró:

dr. Tóth Sándor jegyző
2. A rendelet elfogadva: 2019. június 27.

3. A rendelet kihirdetve: 2019. június 28.
dr. Tóth Sándor jegyző
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Szentlőrinc Város Önkormányzata
ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. június 27-ei
Tárgy:

rendes/rendkívüli testületi ülésére

Előterjesztő:
Előterjesztést készítette:
Az előterjesztés a jogszabályi
feltételeknek megfelel:
A döntéshez szükséges többség:
Döntési forma:

Előterjesztés „az önkormányzatok
rendkívüli támogatására kiírt pályázat”
benyújtásáról
Koltai Péter
Bolvári Renáta pénzügyi osztályvezető,
dr. Tóth Sándor jegyző

egyszerű/minősített
rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)
Az előterjesztést
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt
ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:
Koltai Péter polgármester
Az előterjesztésnek költségvetési kihatása van
Az előterjesztés elfogadása előtti
Jogszabályi rendelkezés nem írja elő
társadalmi egyeztetésre vonatkozó
tájékoztatás
Előzetesen tárgyalja:
Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Humán Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület!

A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és az önkormányzatok rendkívüli
támogatása a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény
(a továbbiakban: költségvetési törvény), valamint a megjelent pályázati kiírás alapján
igényelhető.
A pályázati kiírás hatálya a költségvetési törvény 3. melléket I. 7. pont és az I. 10. pont
szerinti támogatási előirányzatokra terjed ki.
Alkalmazandó jogszabályok




az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szoctv.)




az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
egyéb önkormányzati kötelező feladatot megállapító jogszabályok.

A települési önkormányzatok rendkívüli támogatást kivételes esetben, pályázat útján
igényelhetnek működőképességük megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását
veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében.
A támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében, egy összegben történik, formája lehet
vissza nem térítendő támogatás, melynek felhasználási határideje a folyósítást követő
harmadik hónap utolsó napja, kivéve azoknál a támogatásoknál, amelyeknek célja és
nagyságrendje megköveteli, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a
támogatási döntést követően a támogatás felhasználásának és elszámolásának
feltételeiről támogatási szerződést kössön a kedvezményezettel.
Önkormányzatunk az idei évben rendkívül nehéz helyzetben van, 2019. évi
költségvetésünk és működésünk fenntartása érdekében javasoljuk a pályázaton való
részvételt.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a pályázat
benyújtásának indokoltságát elfogadni, és a pályázat benyújtásáról dönteni szíveskedjen.
Szentlőrinc, 2019. június 13.

Határozati javaslat:

Koltai Péter
polgármester

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2019. (VI.27.) KT. határozata
Az önkormányzatok rendkívüli támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést
megtárgyalta, és úgy határozott, hogy az „Önkormányzatok rendkívüli
támogatása” című felhívásra pályázatot kíván benyújtani.

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: képviselő-testület
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester, Bolvári Renáta pénzügyi osztályvezető
Határidő: 2019. július 30.

Szentlőrinc Város Önkormányzat
ELŐTERJESZTÉS

Tárgy:

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. június 27-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Előterjesztő:
Előterjesztést készítette:

Az előterjesztés a jogszabályi
feltételeknek megfelel:
A döntéshez szükséges többség:
Döntési forma:

Előterjesztés a Szentlőrinc, Munkácsy
M. u. 50/2. szám alatti ingatlan
értékesítése tárgyában
Koltai Péter polgármester
dr. Keresztessy Csilla aljegyző
dr. Tóth Sándor jegyző

egyszerű/minősített
rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)
Az előterjesztésnek költségvetési kihatása Az önkormányzat költségvetését érinti.
Az előterjesztést
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt
ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:
Koltai Péter polgármester
Előzetesen tárgyalja:
Pénzügyi Bizottság
Humán Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
(Az értékbecslés e-mailben kerül kiküldésre!)

Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentlőrinc, Munkácsy Mihály utca 50/2. szám alatti ingatlant Kovács Lászlóné
szentlőrinci lakos bérelte. Figyelemmel arra, hogy a bérleti díjfizetési kötelezettségének
a lakó nem tett eleget, a hivatal 2019. április 17-én felmondta a bérleti szerződést, és
felszólította a lakót kiköltözésre. A bérlő az ingatlant 2019. május 23-án birtokba adta a
hivatal részére.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a lakás állapota nagyon rossz, jelenleg
lakhatatlan, mert nincs önálló kéménye kiépítve. Az alapterülete az
ingatlannyilvántartás szerint 31 m2, a nettó alapterület 25 m2.

Sárköz Szilvia, a szomszédos – Szentlőrinc, Munkácsy M. u. 50/1. - ingatlanban lakó
személy kérelemmel fordult az Önkormányzat felé. Kérelmében előadta, hogy a jelenlegi
lakáskörülményei nem megfelelőek, ezért szeretné bérbe venni vagy megvásárolni az
Önkormányzat tulajdonában álló ingatlant.
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Stipánovics Róbert, szentlőrinci lakos szintén jelezte, hogy megvásárolná az ingatlant.

A hivatalos értékbecslés szerint az ingatlan forgalmi értéke: 350.000,- Ft. Az
értékbecslést elektronikus úton küldöm meg.
Az esetleges jogügylet alapjául az alábbi önkormányzati rendelet szolgál:

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 14/2016. (VII.4.) önkormányzati
rendelete az alábbiak szerint rendelkezik az ingatlanvagyon értékesítése tekintetében:

A 14. § (1) bekezdés szerint a forgalomképes önkormányzati ingatlan (üzleti vagyon) és
ingó vagyon tekintetében a (2)-(3) bekezdésben, meghatározott kivételekkel a
tulajdonosi jogokat
a) bruttó 2.000.000,-(Kettőmillió) Forint egyedi forgalmi értéket el nem érő
forgalomképes ingatlan és ingó vagyon esetében a polgármester gyakorolja,
b) bruttó 2.000.000,-(Kettőmillió) Forint egyedi forgalmi értéket elérő vagy
azt meghaladó forgalomképes önkormányzati vagyon esetében a képviselőtestület gyakorolja.
A 9. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárgy
értékesítésére vagy ellenérték fejében történő hasznosítására és megterhelésére
irányuló döntést megelőzően az adott vagyontárgy forgalmi (piaci) értékét
a) ingatlan vagyon esetén kettő évnél nem régebbi, ingatlanforgalmi szakértő vagy
értékbecslő által készített forgalmi értékbecslés alapján (…) kell figyelembe venni.

A 21. § (1) bekezdés szerint az önkormányzati vagyontárgy elidegenítése,
használatba vagy bérbeadása illetve más módon történő hasznosítása a (3) bekezdésben
foglaltak kivételével kizárólag versenyeztetés keretében, az összességében
legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás
értékarányosságával lehet.

A (2) bekezdés szerint a vagyontárgy elidegenítését, használatba vagy bérbeadását
illetve más módon történő hasznosítását:
a) a képviselő-testület,
b) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
b) a polgármester,
c) a jegyző,
d) az önkormányzat vagyonhasználó intézményének vezetője
kezdeményezheti.
A (4) bekezdés szerint nem kell versenyeztetési eljárást lefolytatni az alábbi esetekben:
a) ha az önkormányzati vagyontárgy értéke nem éri el:
- ingóvagyon esetében a nettó 1.000.000,-(Egymillió) Forintot,
- ingatlanvagyon esetében a nettó 5.000.000,-(Ötmillió) Forintot,
Kérem, hozzanak döntést az ingatlan adásvétele tárgyában.
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Szentlőrinc, 2019. június 17.

Koltai Péter polgármester sk.

Határozati javaslat:
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2019. (VI.27.) KT. határozata
a Szentlőrinc, belterület 95/6. hrszú, a természetben: Szentlőrinc, Munkácsy M. u.
50/2. szám alatti ingatlan értékesítése tárgyában
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 350.000,Ft, azaz háromszázötvenezer forint ellenében értékesíteni kívánja a Szentlőrinc,
belterület 95/6. helyrajziszámú, összesen 31 m2 nagyságú kivett lakóház megnevezésű
ingatlant.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, és arra,
hogy a földhivatal előtti eljárás során nyilatkozatot tegyen és aláírjon.
Felelős: Képviselő-testület, végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal
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7940 SZENTLŐRINC,
MUNKÁCSY MIHÁLY U. 50-2.
Hrsz.: 95/6 – Lakóház

INGATLANFORGALMI ÉRTÉK:
350.000 Ft
azaz Háromszázötvenezer forint

Megbízó: Szentlőrinc Város Önkormányzata
Készült: 2019.06.20.
Példányszám: 2. példány
Készítette:
Kárász Értékbecslő Kft.

ÉRTÉKTANUSÍTVÁNY

ÉRTÉKELÉSI EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

MEGBÍZÁS TÁRGYA
Értékelt ingatlanok megnevezése:
INGATLAN AZONOSÍTÁS
Cím:
Helyrajzi szám:
TULAJDONVISZONYOK
Tulajdonos neve, tulajdoni hányad:
Széljegyek:
Terhelés:
Forgalomképesség:
Értékelt jog:
Értékelési cél:
INGATLAN JELLEMZŐK
Telek terület:
Összes nettó felépítmény terület:
ÉRTÉKELÉS
Értékmeghatározás módszere:
Értékelés fordulónapja:
MEGÁLLAPÍTOTT ÉRTÉK
Megállapított Forgalmi érték:

Lakóház
7940 Szentlőrinc, Munkácsy Mihály u. 502.
95/6 (Körzeti földhivatal Szigetvár)
Szentlőrinc Város Önkormányzat 1/1
Tulajdoni lap szerint
Az ingatlan forgalomképes
Tulajdonjog 1/1
Az ingatlan forgalmi értékének
meghatározása
31 m2
26 m2
piaci összehasonlító alapú
2019. június 19.

350.000 Ft
azaz:- Háromszázötvenezer forint
A megállapított forgalmi érték az Áfá-t tartalmazza.

Szentlőrinc, 2019. június 20.
Készítette:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kárász Zsolt
Ügyvezető - vezető szakértő
Ingatlanvagyon értékelő
Építész technikus

2. oldal, összesen: 23

INGATLANFORGALMI SZAKVÉLEMÉNY
Megbízó megnevezése
Szentlőrinc Város Önkormányzata
Megbízás kelte
2019. június 19.
Az értékelés célja
7940 Szentlőrinc, Munkácsy Mihály u. 50-2. Hrsz: 95/6 sz. alatti, Lakóház
megnevezésű ingatlan forgalmi értékének meghatározása a 26/2005 (VIII.11)
PM és a 32/2000.(VIII.29.) PM rendelettel módosított 25/1997. (VIII.1) PM
rendeletben, valamint az EVS 2009-ben (Európai Értékelési Szabványok)
meghatározott értékelési módszerek alkalmazásával, a követelményeknek
megfelelően.

Az ingatlan azonosítása
Az ingatlan azonosítása a rendelkezésünkre bocsátott, Szigetvári Körzeti
Földhivatal által, 7940 Szentlőrinc, Munkácsy Mihály u. 50-2. Hrsz: 95/6 sz.
alatti, Lakóház megnevezésű ingatlanról kiadott tulajdoni lap alapján történt
meg.

Ingatlan címe:
Cím:

7940 Szentlőrinc, Munkácsy Mihály u. 50-2.

Helyrajzi szám:

95/6

Megnevezés:

Lakóház
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Jogi helyzet:
Értékelt jog:

Tulajdonjog

Tulajdoni hányad:

1/1

Tulajdonos:

Szentlőrinc Város Önkormányzata 1/1

Széljegyek:

-

Terhelés:

-

Szöveges bejegyzés: Társasház.
Forgalomképesség:

Az ingatlan forgalomképes.

Az értékelő feladata
A Kárász Értékbecslő Kft a megbízó 2019. június 19-i megbízása alapján a 7940
Szentlőrinc, Munkácsy Mihály u. 50-2. Hrsz: 95/6 sz. alatti, Lakóház
megnevezésű ingatlan forgalmi értékének meghatározását végezte el.

Alkalmazott értékelési módszerek
A termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelfedezeti értékének meghatározására

a

pénzügyminiszter

26/2005

(VIII.11)

PM,

valamint

a

32/2000.(VIII.29.) PM rendelettel módosított 25/1997. (VIII.1) PM rendelete
vonatkozik. Jelen ingatlanforgalmi értékbecslést a fenti PM rendeletben,
valamint az EVS 2009-ben (Európai Értékelési Szabványok) meghatározott
ingatlanértékelési módszerek alapján végeztük el. Az alkalmazható értékelési
módszerek közül a piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelést
alkalmaztuk.
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Helyszíni szemle ténye, időpontja
Az ingatlanon 2019. június 19-én szakértői szemlét tartottunk. A helyszínen
szemrevételezéssel vizsgáltuk az ingatlan adottságait, környezetét, az épület
állagát, műszaki funkcionális jellemzőit és más értékbefolyásoló tényezőket. A
helyszíni vizsgálaton túlmenően tájékozódtunk az adott típusú és jellegű
ingatlanok általános piaci helyzetéről, valamint a régióban kialakult helyi
ingatlanpiaci viszonyokról. Az ingatlanról fénykép-felvételeket készítettünk,
amelyeket szakvéleményünkhöz mellékelünk.
Az értékeléshez a tulajdonos szóban közölt információit is hasznosítottuk.
Feltárást, környezetvédelmi és diagnosztikai vizsgálatot nem végeztünk. A
megállapításainkat szemrevételezés alapján alakítottuk ki.

Az ingatlan környezete
Szentlőrinc város Baranya megyében, a Szentlőrinci járás székhelye.
Természetföldrajzi adottságai igen kedvezőek, és ennek köszönheti, hogy
mindig is központi szerepet tölthetett be. Domborzatilag különböző térszintek
találkozásáról van szó, hiszen ÉNy felől a Zselic, ÉK felől pedig a Mecsek déli
nyúlványai találkoznak, míg D felől az ormánsági területek, a Dráva ártere és a
Fekete-víz síkja húzódik. Szentlőrinc ehhez az utóbbi tájegységhez sorolandó.
Gazdaságföldrajzi adottságai szerényebb mértékűek, ásványkinccsel, vagy
jelentősebb erdőterületekkel nem rendelkezik. A vidék uralkodó talajtípusa a
barnaföld. A Szentlőrinc környéki talajokon a sztyeppésedési folyamatok
előtérbe kerültek, aminek következtében a barnaföldeket barna erdőtalajok
váltják

fel.

Kedvezőbb

talajszerkezeti

sajátosságaik

következtében

a

vízgazdálkodási jellemzőik is kedvezőbbek a barnaföldekénél. A településre
költözés intenzitása az utóbbi évtizedben alábbhagyott. A város lakossága a 7,5
ezer fő körül stabilizálódott. A legutóbbi időszakban minőségi fejlődés
tapasztalható a település arculatának alakulásában, s a befektetők, vállalkozók
érdeklődése, beruházási szándéka tekintetében egyaránt.
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Szentlőrinc 2004 januárjától kistérségi központtá lépett elő, s ezzel a körzetéhez
tartozó húsz település közigazgatási, hatósági, egészségügyi, oktatási és
kulturális feladatainak ellátását is fokozatosan felvállalja.
Az ingatlan megközelíthetősége
A település Pécstől 20, Szigetvártól 16 kilométerre, a Mecseket a Zselictől
elválasztó Bükkösdi-völgy torkolatában, az alföldies jellegű Ormánságtól
északra

fekszik.

Közúton,

a

6-os

főúton.

Szentlőrinc

vasútállomás

Pusztaszabolcs–Pécs-vasútvonalon, illetve a Gyékényes–Pécs-vasútvonalon (a
két vonal Pécs és Szentlőrinc között közös szakaszon vezet), illetve a Sellye–
Szentlőrinc-vasútvonalon. Alapvető kereskedelmi, egészségügyi, oktatási,
kulturális és közigazgatási létesítmények 1 km-en belül elérhetőek. Az ingatlan
aszfaltozott úton közelíthető meg, a településen helyközi buszjárat van.

Az értékelt ingatlan jellemzői
A vizsgált ingatlan Szentlőrinc északi részén helyezkedik el, környezetében
családi házak, kommunális létesítmények találhatók.
Az értékelt telken egy 3 lakásos családi ház jellegű osztatlan közös tulajdonú
épület található. A terület elhanyagolt, rajta gyep és gyümölcsfák találhatók.
Formája szabályos sokszög. A terület megközelítőleg sík, az utcafronton, vasból
készített kerítettséggel, az oldalhatárakon drótfonattal rendelkezik.
Az épület az 1960-as években épült. A határoló falak szerkezete kisméretű tégla,
a homlokzata nyers falfelület. A födém borított fagerenda. A tető fa szerkezetű,
héjalása égetett cserép. Az épület általános állapota rossz. Az értékelt lakrész a
közös udvarról közelíthető meg. Tárgyi ingatlan két helyiségből áll, egy konyha
és egy szoba. Komfort nélküli, padló és falburkolatai erősen szennyezettek
felújítandó állapotúak. Fűtése egyedi kályhákkal lehetséges, de jelenleg nincs
kályha beépítve, használata előtt kéményvizsgálat indokolt. A melegvízellátása
nincs kialakítva.
Összességében elmondható, hogy lakás felújítandó állapotú.
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Benyomások
Az értékelt ingatlan felújítandó műszaki állapotú. Fekvése jó, természeti
környezete rendezetlen, esztétikai képe gyenge. Összbenyomás: gyenge.
Az épület műszaki jellemzői
Teherhordó szerkezet
Alapozás:

beton sávalap

Függőleges teherhordó szerkezet:

tégla falazat

Vízszintes teherhordó szerkezet:

fagerenda

Belső térelválasztó fal:

tégla

Tetőszerkezet és fedése:

fa szerkezetű nyeregtető égetett cserép
fedéssel

Nyílászárók
Külső ablak:

fa szerkezetű, kétrétegű üveg

Külső ajtó:

fa szerkezetű

Belső ajtók:

fa szerkezetű

Felületképzések
Külső falfelület:

nyers falfelület

Belső falfelület:

festett

Belső padlóburkolat:

beton

Épületgépészet
Fűtés:

nincs

Melegvízellátás:

nincs

Elektromosság:

220V

Kommunikáció:

-

Egyéb:

-
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Ingatlan címe: 7940 Szentlőrinc, Munkácsy Mihály u. 50-2.
Helyrajzi szám: 95/6
Albetét esetén a tul. lap szerinti ter. [m2]:
Tulajdoni lapon szereplő telek terület [m2
Értékelt tul. hányad:
Albetét esetén értékelt terület [m2]
1 / 1
Telekből értékelt terület [m2]
Értékbecslés dátuma:
2019.06.20

0
31
0
31

TERÜLETKIMUTATÁS
Megnevezés
szoba
konyha

szint
földszint
földszint

Összesen:

Nettó terület
12,5
10,9

Állapot
gyenge
gyenge

K
1
1

Megjegyzés
PVC
kerámia lap

23,4
helyiségcsoport
megnevezése
K=1
K=2
K=3

nettó terület
2

lakóház

m
23,4

összesen:

23,4

redukáló
tényező
1,0

redukált terület
2

m
23,4

K=4
23,4
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Az ingatlan forgalmi értékének meghatározása
Korlátozó feltételek
Az előzőekben ismertetett ingatlan értékeléséhez a következőket szükséges
figyelembe venni.


az ingatlant, mint tiszta tulajdonú forgalomképes ingatlant értékeltük, a
helyszíni szemle időpontjában megismert készültségben és állapotban;



az átadott iratok tanulmányozásán túlmenően jogi természetű vizsgálatot
(jogcím, vagyonjogok érvényessége, stb.) nem végeztünk. Az ingatlan
forgalomképességének jogi eredetű korlátozásáról a tulajdoni lapon
bejegyzetteken túlmenően nincs tudomásunk, ezért felelősséget nem
vállalunk. Nem vizsgáltuk az értékelt ingatlannal szemben esetlegesen
fennálló terheket és kötelezettségeket, feltételezte, hogy a tulajdonjog
átruházásának

időpontjában

az

ingatlan

használatával

közvetlenül

összefüggő tartozás (közüzemi díjak, építményadó, stb.) nem áll fenn;


az értékelés azon a feltételezésen alapul, hogy az ingatlan jelenlegi és
jövőbeni hasznosításával összefüggésben a helyi és országos hatóságoktól
és egyéb szervezetektől, személyektől valamennyi szükséges engedély,
jóváhagyás és felhatalmazás rendelkezésre áll, illetve ezek beszerezhetők,
vagy megújíthatók;



a rendelkezésünkre bocsátott, valamint a szakértés alatt beszerzett –
megbízhatónak tekintett forrásokból származó - adatok és információk,
melyek az értékelés során felhasználásra kerültek, tudomásunk szerint
helytállóak és pontosak, azonban teljes körű ellenőrzésüket nem volt mód
elvégezni, felelősségünk e vonatkozásban korlátozottnak tekintendő;
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az esetlegesen fennálló, de érzékszervi vizsgálattal nem észlelhető
értékbefolyásoló tényezőkért (pl.: rejtett szerkezeti hibák, talajfelszín alatti
problémák, környezetre ártalmas anyagok jelenléte stb.) nem vállalunk
felelősséget,



az érték magában foglalja az épületek rendeltetésszerű használatához
szükséges épületgépészeti berendezések és felszerelések értékét, nem
tartalmazza azonban a technológia, ingóságok vagy mobil eszközök
(bútorok, stb.) értékét, valamint az általános forgalmi adót;



a szakvéleményhez csatolt iratok és dokumentumok csak az ingatlan
bemutatását szolgálják;



az ingatlanforgalmi érték megállapításának időpontja 2019. június 20. a
közgazdasági, jogi feltételek és piaci viszonyok előre kellő pontossággal
nem prognosztizálható változásai módosíthatják, illetve érvényteleníthetik a
szakértői vélemény forgalmi értékre vonatkozó megállapításainkat, ezért
rendszeres időközönként, illetve a körülményekben beálló lényeges változás
esetén szükségessé válhat a megadott érték felülvizsgálata;



az általunk meghatározott értékek a fentiekben vázolt feltételeken
alapulnak, és csakis jelen szakvéleményben megjelölt célra, megrendelő
által történő felhasználás esetén érvényesek.

Az értékelés módszere
Az ingatlan forgalmi-, valamint hitelbiztosítéki értékének meghatározásához a
26/2005 (VIII.11) PM, és a 32/2000.(VIII.29.) PM rendelettel módosított 25/1997.
(VIII.1)

PM

rendeletben,

meghatározott

ingatlanértékelési

módszereket

alkalmaztuk, melyek megfelelnek az Eszközértékelők Európai Csoportja (The
European Group of Valuers’ Associations – TEGoVA) által lefektetett EVS 2009ben
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(Európai Értékelési Szabványok) rögzített metodikának, melyet az EU országok
ajánlott szabványként elfogadtak.

Piaci érték az EVS 2009 szerint:
„ A piaci érték az a becsült összeg, amelyért egy ingatlan az értékelés
időpontjában gazdát cserélhetne egy hajlandóságot mutató eladó és egy
hajlandóságot mutató vevő között tisztességes feltételek mellett zajló tranzakció
keretében megfelelő piacra bocsátást követően, amelynek során mindkét fél jól
informáltan, körültekintően és kényszer nélkül cselekedett. (Megjegyzés: „az
értékelés időpontja” azt az időpontot jelöli, amikor az ingatlant értékesítendőnek
tekintik. ’’

Értékelési módszerek:
Piaci adatok összehasonlító elemzésére épülő módszer
Olyan eljárás, melynek során az értékelést végrehajtó szakértő az értékelendő
ingatlan elemeit összehasonlítja az adott körzetben, a közelmúltban értékesített vagy
értékesítésre felajánlott ingatlanok paramétereivel, majd elvégzi az eltérések alapján
szükséges kiigazításokat. Minél közvetlenebb összehasonlításra nyílik lehetőség,
annál pontosabb a becsérték.
Az összehasonlítás alapjául rendszerint a következő tényezők szolgálnak:
 realizált ügylet szerinti ár/kínálati ár,
 értékesítési időpont,
 elhelyezkedés,
 megközelíthetőség,
 infrastrukturális ellátottság,
 méret,
 műszaki állag,
 alternatív hasznosíthatóság,
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A módszer fő lépései:
 alaphalmaz kiválasztása
 összehasonlításra alkalmas ingatlanok kiválasztása, adatainak elemzése
 fajlagos alapérték meghatározása
 értékmódosító tényezők elemzése
 fajlagos alapérték módosítása, fajlagos érték számítása
 végső érték számítása a fajlagos érték és az ingatlan mérete szorzataként
Költség alapú megközelítés:
A nettó pótlási költség alapú számítást a TEGOVA gyűjteményében foglalt
útmutatások alapján végeztük. A nettó pótlási költség alapú értékmeghatározás azon
a tényen alapul, hogy egy viszonylag kiegyensúlyozott piacon a vevő, vagy
befektető nem fizet többet egy ingatlanért annál az összegnél, mint amennyibe
kerülne annak létrehozása, az eladó pedig ezen összeg alatt nem válik meg az
ingatlan tulajdonjogától.
A költségalapú érték meghatározása során az építmény újraelőállítás értékéből a
fizikai avulás, funkcionális avulás és gazdasági avulás figyelembevételével levonjuk
az értékcsökkenést, majd ehhez hozzáadjuk a földterület forgalmi értékelésen
alapuló értékét. Ez a módszer általában az új építésű vagy egyedi ingatlanok
értékbecslése esetén szolgáltatja a legmegbízhatóbb értéket.
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7940 Szentlőrinc, Munkácsy Mihály u. 50-2., 95/6 hrsz.
Építményes ingatlan értékelése - Piaci összehasonlító adatok elemzése

Összehasonlítás szempontjai

Értékelendő
Ingatlan címe:
Tagolása:
Környezete:
Jelleg, funkció:

Infrastrukturális adottságok
(közművek, utak, kerítettség, stb.):

Építés éve:
Műszaki állapot:

földszint

Összehasonlító - 1

Összehasonlító - 2

Összehasonlító - 3

7940 Szentlőrinc

7940 Szentlőrinc

7940 Szentlőrinc

földszint

földszint

földszint

vegyes

lakó

lakó

lakó

lakás

lakóház

lakóház

lakóház

közepes
infrastrukturális és
tömegközlekedési
kapcsolatokkal

jó infrastrukturális és
tömegközlekedési
kapcsolatokkal

jó infrastrukturális és
tömegközlekedési
kapcsolatokkal

jó infrastrukturális és
tömegközlekedési
kapcsolatokkal

~1950

~1960

~1960

~1960

felújítandó állapotú

jó állapotú

jó állapotú

jó állapotú

ingatlanbazar.hu

saját adatbázis

ingatlanbazar.hu

Megjegyzés:

Adat forrása:
GAZDASÁGI TÉNYEZŐK
kínálati/adásvételi ár (Ft)
2

telekméret (m )
redukált alapterület (m2)
fajlagos ár (Ft/m2)

31
23,4

kínálat/adásvétel
kínálat/adásvétel időpontja
kínálat/adásvétel korrekciós tényező
korrigált fajlagos ár (Ft/m2)

5 200 000
800
80,0
65 000

2 100 000
1 160
44,0
47 727

5 500 000
500
92,0
59 783

kínálat
2019. június
0,80

adásvétel
2017. február
1,00

kínálat
2019. június
0,80

52 000

47 727

47 826

ÉRTÉKKIIGAZÍTÁS AZ ELHELYEZKEDÉS, MIKROKÖRNYEZET ÉS MINŐSÉG MIATT
kedvezőbb
településen belüli elhelyezkedés

kedvezőbb

kedvezőbb

0,90

0,90

0,90

telekméret

nagyobb

nagyobb

nagyobb

0,90

0,90

0,90

alapterület

nagyobb

nagyobb

nagyobb

műszaki állapot
építési mód

1,05

1,05

1,05

kedvezőbb

kedvezőbb

kedvezőbb

0,70

0,70

0,70

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

építés éve

kedvezőbb

kedvezőbb

kedvezőbb

0,90

0,90

0,90

jogi jelleg miatt

kedvezőbb

kedvezőbb

kedvezőbb

0,80

0,80

0,80

megközelíthetőség

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

funkció miatt

hasonló

hasonló

hasonló

komfortfokozat

ÖSSZEHASONLÍTÁS KÖVETKEZTETÉSE
SÚLYOZÁS

1,00

1,00

1,00

kedvezőbb

kedvezőbb

kedvezőbb

0,70

0,70

0,70

15 603
33%

14 321
33%

14 351
34%

PIACI ÖSSZEHASONLÍTÁS
számítás alapját képező terület (m2)
helyszíni szemlén mért terület alapján
fajlagos átlagár (Ft/m2)
fajlagos átlagár kerekítve (Ft/m2)
becsült érték (Ft)

14 754
14 800
345 728

becsült érték kerekítve (Ft)

350 000

23,36
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7940 Szentlőrinc, Munkácsy Mihály u. 50-2., 95/6 hrsz.
Beépítetlen terület értékelése - Földhasználati jog összehasonlító adatok elemzése
Összehasonlító - 1

Összehasonlító - 2

Összehasonlító - 3

7940 Szentlőrinc,
belterület

7940 Szentlőrinc,
belterület

7940 Szentlőrinc,
belterület

vegyes
vegyes
lakó

földszint
lakó
beépítetlen terület

földszint
lakó
beépítetlen terület

földszint
lakó
beépítetlen terület

közepes
infrastrukturális és
tömegközlekedési
kapcsolatokkal

központhoz közeli, jó
infrastrukturális és
tömegközlekedési
kapcsolatokkal

központhoz közeli,
közepes infrastrukturális
és tömegközlekedési
kapcsolatokkal

központhoz közeli,
közepes infrastrukturális
és tömegközlekedési
kapcsolatokkal

Megjegyzés:

közművesített

közművesített

közművesített

Adat forrása:

saját adatgyűjtés

saját adatgyűjtés

saját adatgyűjtés

Összehasonlítás szempontjai

Értékelendő
Ingatlan címe:

Környezete:
Jelleg, funkció:
Övezeti besorolás:
Infrastrukturális adottságok
(közművek, utak, kerítettség, stb.):

GAZDASÁGI TÉNYEZŐK
kínálati/realizált ár (Ft/év)
2

telekméret (m )
fajlagos ár (Ft/m2/év)

31

tulajdonátr. viszonya/típusa
kínálat/realizálás időpontja
kínálat/realizálás időpontja miatti korrekciós tényező
korrigált fajlagos ár (Ft/m2)

4 000 000
800
5 000
realizált
2017. február
0,90

3 200 000
800
4 000

4 064 000
800
5 080

realizált
2017. május
0,90

realizált
2017. május
0,90

3 600

4 572

4 500

ÉRTÉKKIIGAZÍTÁS AZ ELHELYEZKEDÉS, MIKROKÖRNYEZET ÉS MINŐSÉG MIATT
kedvezőbb
településen belüli elhelyezkedés

hasonló

kedvezőbb

0,90

1,00

0,90

terület

hasonló

nagyobb

nagyobb

1,00

1,10

1,10

kerítettség

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

forma, alak

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

övezeti besorolás

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

útviszonyok

hasonló

hasonló

hasonló

közműellátottság
bejegyzett szolgalmi jog hatása
Telek kialakítása miatt

ÖSSZEHASONLÍTÁS KÖVETKEZTETÉSE
SÚLYOZÁS

1,00

1,00

1,00

kedvezőbb

kedvezőbb

kedvezőbb

0,90

0,90

0,90

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

kedvezőbb

kedvezőbb

kedvezőbb

0,80

0,80

0,90

2 916
34%

2 851
33%

3 666
33%

PIACI ÖSSZEHASONLÍTÁS
telek területe (m2)
fajlagos átlagár (Ft/m2)
fajlagos átlagár kerekítve (Ft/m2)
becsült érték (Ft)
becsült érték kerekítve (Ft)

31,0
3 142
3 140
97 340

100 000

14. oldal, összesen: 23

A felépítmény forgalmi értékének meghatározását a következő táblázat tartalmazza:
épület, építmény, építményrész stb.

lakóház
1
a felépítmény pótlási költsége vagy újraépítési költsége 100 000 Ft/m2
alapterület (átlagos falvastagság mellett)

3

23 m2

fizikai avultság

70%

funkcionális avultság szorzószáma

25%

környezeti avultság (max. 20%) szorzószáma

20%

piaci helyzet miatt módosító tényező

80%

épület, építmény, építményrész forgalmi értéke
épület, építmény, építményrész stb.

2

336 eFt
4

0 eFt

0 eFt

5

6

a felépítmény pótlási költsége vagy újraépítési költsége
alapterület (átlagos falvastagság mellett)
fizikai avultság
funkcionális avultság szorzószáma
környezeti avultság (max. 20%) szorzószáma
piaci helyzet miatt módosító tényező
épület, építmény, építményrész forgalmi értéke

0 eFt

A felépítmény forgalmi értéke a táblázat alapján:

300 eFt

0 eFt

0 eFt

A fentiek alapján az ingatlan becsült forgalmi értéke költség alapú értékelési módszerrel:
telek értéke 100 eFt + felépítmény értéke 300 eFt = 400 eFt

Az értékek egyeztetése, a végső forgalmi érték
Az ingatlan értékelésénél az összehasonlító adatokat a vizsgált ingatlan közelében lévő
ingatlanokról gyűjtöttem.
Az érték meghatározásánál figyelembe vettem az ilyen jellegű ingatlanok iránti
jelenlegi keresletet és kínálatot. Sor került továbbá az ingatlan helyszíni megtekintése
során a hasonló funkciójú és adottságú ingatlanok értékadatainak megismerésére,
azoknak a tárgyi ingatlannal történő összehasonlítására.
/Felhasznált adatok forrása: Internet, saját adatbázis, Apeh adatbázis/

Meghatározott forgalmi érték:
Piaci összehasonlításon alapuló érték:
Súlyozás:
Nettó pótlási költség alapú érték:
Súlyozás:
Megállapított forgalmi érték:

350.000 Ft
100 %
400.000 Ft
0%
350.000 Ft

15. oldal, összesen: 23

Piaci helyzetelemzés, kockázatelemzés
Hosszú távú értékállóság kockázata:
Az ingatlannál hosszú távon értékállóságot várunk.
Piaci adatok megbízhatatlanságának kockázata:
A piaci adatok megbízható forrásból származnak, így az ilyen irányú kockázatot
kizárhatjuk.
Egyéb adatok megbízhatatlanságának kockázata:
Az értékelésben szereplő egyéb adatokat ellenőriztük, így a megbízhatatlanság
kockázatát kizárhatjuk.
Várható értékesítési időtartam:
Az ingatlan jellegéből és állapotából adódóan az ingatlan értékesítésének
időigényét 0-180 napra tesszük.
A megállapított értékek érvényessége
Az értékelési szakvéleményben javasolt értékek 180, azaz száznyolcvan napig
érvényesek, ezen időn túlmenően az ingatlanforgalmi értékbecslést aktualizálni kell.
Szakvélemény feletti rendelkezési jog
A szakvélemény csak a megbízási szerződésben meghatározott célra használható fel.
Csak egyben egységesen kezelhető, abból részletek külön nem használhatóak fel. A
szakvélemény harmadik személynek csak a szerződő felek együttes engedélyével
adható ki.

16. oldal, összesen: 23

Az értékelést készítette
Kárász Értékbecslő Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Értékbecslést készítette:

Kárász Zsolt
Ingatlanvagyon értékelő
Nyilvántartási száma: 07-0193-05
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Mérnöktovábbképző Intézet
Felsőfokú ingatlan értékbecslő szaktanfolyam
Névjegyzék száma: 974

Nyilatkozat
Jelen szakvéleményben szereplő állítások a legjobb tudásunk szerint igazak és valósak.
Személyes érdekünk nem fűződik az értékelés tárgyát képező ingatlanvagyonhoz.
Pártatlanságunkat semmi sem befolyásolja. Az értékbecslés díjazása nincs semmilyen
kapcsolatban a megállapított értékkel. Az ingatlanforgalmi értékbecslés tartalmáért és a
megállapított értékért felelősséget vállalunk.
Szentlőrinc, 2019.06.20.

Kárász Zsolt
Ügyvezető igazgató

Készült: 2 példányban

17. oldal, összesen: 23

Mellékletek

-

Fotók
Tulajdoni lap
Térképek
Alaprajz

18. oldal, összesen: 23

7940 Szentlőrinc, Munkácsy Mihály u. 50. Hrsz: 95/6

utcafront

utcafront

az ingatlan bejárata

udvari nézet

értékelt lakrész

közös udvar

19. oldal, összesen: 23

7940 Szentlőrinc, Munkácsy Mihály u. 50. Hrsz: 95/6

közös udvar

konyha

konyha

szoba

szoba

villanyóra

20. oldal, összesen: 23

Tulajdoni lap

21. oldal, összesen: 23

Térképek
7940 Szentlőrinc, Munkácsy Mihály u. 50. Hrsz: 95/6

22. oldal, összesen: 23

Alaprajzi vázlat

23. oldal, összesen: 23

Szentlőrinc Város Önkormányzat
ELŐTERJESZTÉS

Tárgy:

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. június 27-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Előterjesztő:
Előterjesztést készítette:

Az előterjesztés a jogszabályi
feltételeknek megfelel:
A döntéshez szükséges többség:
Döntési forma:

Tájékoztatás
Szentlőrinc
Város
közterületein beépített AC csövek
kezelésének lehetséges módjáról
Koltai Péter polgármester
dr. Keresztessy Csilla aljegyző
dr. Tóth Sándor jegyző

egyszerű/minősített
rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)
Az előterjesztésnek költségvetési kihatása Az önkormányzat költségvetését érinti.
Az előterjesztést
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt
ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:
Koltai Péter polgármester
Előzetesen tárgyalja:
Pénzügyi Bizottság
Humán Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület!

A Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: BAMKH) Szigetvári Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztálya, továbbá a BAMKH Pécsi Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztálya a tavalyi évben meghozott döntéseiben arra kötelezték
Szentlőrinc Város Önkormányzatát, hogy 2019. június 30. napjáig a város közterületein
beépített AC csövek ½ részét kibontsa, és elvégezze a szükséges azbesztmentesítési
munkálatokat.

Mint az Önök előtt ismeretes Szentlőrinc Város Önkormányzata 2018-ban 608.600 kg
azbeszt tartalmú csövet szállíttatott el a Szentlőrinc, 40/18. és 40/19. hrsz-ú
telephelyekről. A csövek elszállítását a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra
került RFC Promotion Kft. (székhely: 7693 Pécs, Tömörkény u. 61., képviseli: Farkas
László ügyvezető) végezte el.

Figyelemmel arra, hogy a hatóságok kötelezése, amely szerint összesen 18 szentlőrinci
helyszínen kellene kibontani az AC csöveket mind a lakosság számára, mind Szentlőrinc
Város Önkormányzata részére nagy terhet jelentene, olyan megoldást dolgozott ki az
RFC Promotion Kft., amely alternatívája lehetne a csövek bontásának.
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Javaslatát, egyben szakértői hozzájárulással alátámasztott anyagát az RFC Promotion
Kft. elkészítette, a hivatal az anyagot elküldte az érintett hatóságok részére, egyúttal
kértük az anyagban foglaltak megvalósításának engedélyezését.
Az RFC Promotion Kft. az alábbi műszaki javaslatot dolgozta ki az AC csövek kezelése
érdekében:

„Az átereszek védelmére a kivitelező RFC Promotion Kft. műanyag béléssel látná el a
csöveket belülről. A már meglévő AC csövek két végét betonnal lezárva teljes mértékben
elszigetelve a külső környezettől, ezzel meggátolva bármilyen kiporzás lehetőségét. A
csövek fizikai jellemzőjeként elmondható, hogy a hőre lágyuló műanyag csövek fizikai
tulajdonságai jelentős eltéréseket mutatnak a hagyományos csőanyagokhoz képest. A
fizikai, mechanikai jellemzőik hőmérséklet – és idő függőek. Ez a hőre lágyuló
műanyagok – így a poli-vinilklorid – sajátos tulajdonsága, amelyet mindenkor szem előtt
kell tartani. Általános jellemzőjük: a csekély önsúly, a rugalmasság, a könnyű
megmunkálhatóság, a felületi simaság. A hőre lágyuló műanyagok molekula
szerkezetüknél fogva rossz hővezetők, tehát jó a hőszigetelő képességük. Az elektromos
áramot nem vezetik – szigetelők -, de hajlamosak az elektrosztatikus feltöltődésre. Az
egyes jellemzők értékét a vizsgálati próbatestek előállítási módja és alakja is jelentősen
befolyásolhatja. Ezért az egyes tulajdonságok vizsgálati módszereit és a próbatestek
készítését szabványok rögzítik.”
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a hatóságok felé a fent ismertetett
módszer engedélyezésére vonatkozó kérelmünket megküldtük, amint a döntés
megérkezik, haladéktalanul tájékoztatást nyújtunk az eredményről.
Kérem, hozzanak döntést a tájékoztatás elfogadása tárgyában.
Szentlőrinc, 2019. június 17.
Határozati javaslat:

Koltai Péter polgármester sk.

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2019. (VI.27.) KT. határozata
Tájékoztatás Szentlőrinc Város közterületein beépített AC csövek kezelésének lehetséges
módjáról
1.
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és
úgy határozott, hogy a tájékoztatásban foglaltakat elfogadja.

2.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Baranya Megyei Kormányhivatal
Szigetvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, továbbá a Baranya Megyei Kormányhivatal
Pécsi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya részéről érkezett döntést
követően haladéktalanul tájékoztassa a Képviselő-testületet a kérelem eredményéről.
Felelős: képviselő-testület
Végrehajtásért felel: Koltai Péter - polgármester
Határidő: azonnal
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Szentlőrinc Város Önkormányzata
ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. június 27-i
Tárgy:

rendes/rendkívüli testületi ülésére

Előterjesztő:
Előterjesztést készítette:
Az előterjesztés a jogszabályi
feltételeknek megfelel:
A döntéshez szükséges többség:
Döntési forma:

Előterjesztés
kitüntetések,
adományozása tárgyában
Koltai Péter polgármester
dr. Keresztessy Csilla aljegyző
dr. Tóth Sándor jegyző

díjak

egyszerű/minősített
rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)
Az előterjesztést
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt
ülésen lehet tárgyalni
Költségvetési hatás
van
Társadalmi egyeztetés
felettes jogi szabályozás nem írja elő
Véleményezésre megkapta:
Koltai Péter polgármester
Előzetesen tárgyalja:
Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Humán Bizottság
A korábban kitüntetett személyek listája e-mailben kerül kiküldésre.
Tisztelt Képviselő-testület!

Minden évben a képviselő-testület határozattal dönt a kitüntetések adományozásáról,
amely díjak átadása ünnepélyes keretek között történik.
Az önkormányzati kitüntetések és adományozásuk rendjét jelenleg a 13/2016.(V.27.)
önkormányzati rendelet szabályozza.
Jelenleg az alábbi díjak adományozhatók:

1. „Szentlőrinc Díszpolgára” kitüntető cím

A „Szentlőrinc Díszpolgára” kitüntető cím Szentlőrinc Város Önkormányzat legmagasabb
elismeréseként annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozható, aki
a) a település gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében
maradandót alkotott,
b) egész életművükkel, kiemelkedő munkásságával szolgálták az egyetemes
haladás, kultúra vagy művészet ügyét, hozzájárulva ezzel közvetlenül vagy
1

közvetve Szentlőrinc tekintélyének, jó hírnevének öregbítéséhez és személye
köztiszteletben áll.

Évente legfeljebb egy díszpolgári cím adományozható. A „Szentlőrinc Díszpolgára”
kitüntető címet az elismert kimagasló érdem megjelölésével, a képviselő-testület 2/3-os
minősített többséggel adományozza.

Javaslatot tehet:
 a képviselő-testület bizottsága
 a polgármester
 legalább 100, szentlőrinci lakóhellyel rendelkező polgár
2. „Szentlőrinc Városáért – Pro Urbe” kitüntetés

„Szentlőrinc Városáért – Pro Urbe” kitüntetés adományozható annak a személynek, aki a
tudomány, a művészet, a gyógyítás, az oktatás-nevelés, a fejlesztés, a sport vagy a
gazdasági élet terén kifejtett példaértékű, magas színvonalú munkájával hozzájárult
Szentlőrinc fejlődéséhez, hírneve növeléséhez. A „Szentlőrinc Városáért – Pro Urbe”
kitüntetést a képviselő-testület adományozza. Évenként legfeljebb három kitüntetés
adományozható.
Javaslatot tehet:
 a képviselő-testület bizottsága
 a polgármester
 legalább 100, szentlőrinci lakóhellyel rendelkező polgár
3. Oktatási Díj

Oktatási Díj adományozható annak a személynek, aki kiemelkedő eredményt ér el az
óvodai, iskolai, intézeti oktató-nevelő munka terén vagy a tehetséggondozásban, magas
fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen jár az újszerű, hatékony
pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában. Az Oktatási Díjból minden
évben legfeljebb két darab adományozható.
Javaslatot tehet:
 Humán Bizottság

4. Közéleti és Kulturális Díj

Közéleti és Kulturális Díj adományozható annak a személynek, közösségnek,
szervezetnek, aki/amely kiemelkedő eredményt ér el a város közéletének,
közművelődésének szervezésében, aki/amely jelentős szerepet vállalt a civil szervezetek
munkájának irányításában, segítésében, aktív részesévé vált a város közéletének, a civil
közösségek létrehozásának, illetve fejlesztésének, közreműködött a település kulturális
arculatának kialakításában, valamint a tradicionális rendezvények meghonosításában, a
közművelődés korszerű formáinak kidolgozásában, a helyi közélet aktuális
programjainak életre hívásában. A Közéleti és Kulturális Díjból minden évben legfeljebb
két darab adományozható.
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Javaslatot tehet:
 Humán Bizottság
5. Közszolgálati Díj
Közszolgálati Díj adományozható annak a személynek, aki a város közéletében,
közszolgálati tisztviselői, kormánytisztviselői vagy közalkalmazotti szolgálatban hosszú
időn át kiemelkedő munkát végeztek, illetve tevékenységükkel, szellemi alkotásukkal
hozzájárultak a közigazgatási szolgáltatások színvonalának emeléséhez. A Közszolgálati
Díjból minden évben legfeljebb két darab adományozható.
Javaslatot tehet:
 Jogi és Ügyrendi Bizottság
 polgármester
 jegyző

6. Közegészségügyi és Szociális Díj
Közegészségügyi és Szociális Díj adományozható annak a személynek, aki Szentlőrinc
egészségügyi és szociális ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet kifejtő
orvosként, ápolónőként, asszisztensként, gyógyszerészként, az egészségügyi, szociális
ellátást szervező és kiszolgáló dolgozóként a szakma és a lakosság megbecsülését,
elismerését vívta ki. A Közegészségügyi és Szociális Díjból minden évben legfeljebb két
darab adományozható.
Javaslatot tehet:
 Humán Bizottság
7. Ifjúsági és Sport Díj

Ifjúsági és Sport Díj adományozható annak a személynek, aki Szentlőrinc ifjúságáért
hosszú időn át kiemelkedő tevékenységet fejtett ki, továbbá annak a tanulónak, aki
országos tanulmányi vagy szakmai versenyeken kimagasló eredményt ért el, vagy annak,
aki a város érdekében kifejtett kiemelkedő sportmunkát végzett vagy nemzetközileg is
jelentős sportteljesítményt, elismerést ért el és tevékenysége mellett magatartásával,
életmódjával, közösségi munkájával példaként állítható a város lakossága, de különösen
ifjúsága elé. Az Ifjúsági és Sport Díjból minden évben legfeljebb két darab
adományozható.

Javaslatot tehet:
 Humán Bizottság
8. Városfejlesztési Díj
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Városfejlesztési Díj adományozható annak a személynek, aki a város építésében,
tervezésében,
kivitelezésében,
fejlesztésében,
vállalkozásainak,
iparának,
kereskedelmének fejlesztésében, a műemlékvédelemben, kommunális szolgáltatások
fejlesztésében, környezetvédelemben, az idegenforgalom fejlesztésében vagy a városi
közlekedés feltételeinek javításában kiemelkedő eredményt ért el és hosszú időn át ilyen
irányú munkájával a település lakosságának megbecsülését, elismerését vívta ki. A
Városfejlesztési Díjból minden évben legfeljebb két darab adományozható.
Javaslatot tehet:
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
9. Közrend és Közbiztonsági Díj

Közrend és Közbiztonsági Díj adományozható annak a személynek, szervezetnek,
aki/amely a város közrendje, közbiztonsága érdekében végzett kimagasló szakmai
munkájával, önfeláldozó, helytálló tevékenyégével a szakma és a lakosság
megbecsülését, elismerését vívta ki és aki mindenkor példaként állítható a város
lakossága elé. A Közrend és Közbiztonsági Díjból minden évben legfeljebb két darab
adományozható.
Javaslatot tehet:
 Pénzügyi Bizottság
 Jogi és Ügyrendi Bizottság

10. Szentlőrinc Város Nemzetközi Kapcsolataiért Díj
Szentlőrinc Város Nemzetközi Kapcsolataiért Díj adományozható annak a személynek,
szervezetnek, egyesületnek, közösségnek, gazdasági és egyéb társaságnak, akik/amely
kiemelkedően támogatja a nemzetközi kapcsolatok létesítését és sokoldalú rendszer
kiépítésével, ápolásával alkalmat teremt a város és környéke, valamint a helyi
személyek, szervezetek értékei bemutatására és elfogadtatására, hozzájárulva a város és
térségének gazdasági, kulturális fejlődéséhez. A Szentlőrinc Város Nemzetközi
Kapcsolataiért Díjból minden évben legfeljebb két darab adományozható.
Javaslatot tehet:
 Humán Bizottság
 Jogi és Ügyrendi Bizottság

A díjak adományozásának rendje
A kitüntető díjak adományozása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A kitüntető
díjak odaítéléséről a képviselő-testület 2/3-os minősített többséggel hozott határozattal
dönt.
A kitüntető díjakkal oklevél és emlékérem jár. Az ajándéktárgyak, emlékérmek,
oklevelek és az adományozással járó egyéb költségek fedezetét az önkormányzat
költségvetésében évenként biztosítani kell.
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KITÜNTETÉSEK NYILVÁNTARTÁSA

„Szentlőrinc Díszpolgára” - id. Illés Antal, özv. Takács Józsefné (1994.)
- dr. Hortobágyi Ferenc (1995.)
- dr. Gáspár László (1997.)
- id. Árki Zoltán (1999.)
- Paller Gáspár (2000.)
- Johannes Fuchs (2002.)
- Gráf József (2006.)
- dr. Kocsis József (2012.)
- dr. Győrvári Márk Pál (2016.)

„Szentlőrincért” kitüntetés
- dr. Brantner Ottó (1995.)
- Újhelyi Imre Mezőgazdasági Szakközépiskola,
- dr. Győrvári Márk, dr. Brantner Antal (1996.)
- dr. Gács Tivadar, az Ifjúság Úti Általános Iskola
Zeneiskolájának kollektívája (1998.)
- Szalai Béláné, Koltai Péterné, Szentgyörgyvári Tibor (1999.)
- dr. Varga Ádám (2000.)
- Arany János Utcai Napközi Otthonos Óvoda (2001.)
- Ifjúság Úti Általános Iskola (2002.)
- Otto Hauck (2010.)

„Szentlőrinc Városáért”- Pro Urbe Díj

- Ritecz László (2012.)
- Kovácsevics Csaba (2016.)
- Heller Alajosné (2016.)
- Szabó Zoltán (2017.)
- dr. Reményi Ottó (2018.)
- dr. Reményiné dr. Csőke Katalin
(2018.)

„Szentlőrinc Szolgálatáért”
- Rohrer Jánosné, Horváth István, Szentgyörgyvári Tibor (1995.)
- Kocsis Péterné, Simon Tihamérné, Sztankov Sztefán (1996.)
„Közszolgálati Díj” - Szabó Sándor (1997.)
- Kertész Ilona (1999.)
- Vörös Béláné (2000.)
- Denkmajer Ferencné, Tóth László (2001.)
- Torbó Judit, Vörös Zoltánné (2002.)
- Reiner Mária (2003.)
- Illés Józsefné (2004.)
- Pénzár Zoltán (2005.)
- dr. Patacsi Evelin (2009.)
- dr. Karakán Béla (2010.)
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- dr. Magyar Józsefné (2011.)
- Lovász Lászlóné (2012.)
- Illés Sándorné (2012.)
- Szeifert Béláné (2013.)
- Vecsernyés Józsefné (2013.)
- Csendes Istvánné (2014.)
- Kungl Mária (2014.)
- Hódosi Ferencné (2015.)
- Karancsi Lászlóné (2015.)
- Németh Lászlóné (2016.)
- Sárközi-Dömötör Éva (2016.)
- Hegedűsné Hell Zsuzsanna (2017.)

„Ifjúsági és Sport Díj”

- Vörös Zoltán (1997.)
- ifj. Demkó László (1998.)
- Sipos Zoltán (1999.)
- Somogyiné Lakos Erika (2000.)
- Cservenka Ákos (2001.)
- ifj. Lakatos László (2002.)
- Galambos Béla Tibor (2003.)
- Asztalos László, Kovácsevics Csaba (2004.)
- Szentlőrinci Labdarúgócsapat (2006.)
- Lakatos Krisztián (2007.)
- Vadász Tamás (2007.)
- Szadai Imre (2009.)
- Kapronczai János (2010.)
- Ziegenham Gábor (2011.)
- Szentlőrinci Sportegyesület (2012.)
- Barka László (2013.)
- Gergely Endre (2014.)
- Szentlőrinci Sportegyesület Női Kézilabda csapata (2014.)
- Illés Norbert (2014.)
- Bognár Gergő (2016.)
- Wirth Bence (2016.)
- Bátor Zoltán (2017.)
- Horváth László (2018.)

„Oktatási és Közművelődési Díj” - dr. Kocsis József (1997.)
- Koltai Péterné (1998.)
- Szabó Jánosné (1999.)
- Rózsai Béláné (2000.)
- Gesztessy Zsuzsa, Reizinger Klára (2001.)
- Papp Mária, id. Illés Antalné (2002.)

„Közegészségügyi és Szociális Díj”
- Reisch Rudolfné (1998.)
- dr. Reményi Ottó (1999.)
- Cigler Antalné, Ziegenham Dezsőné (2000.)
- Ritecz László, dr. Weisz Mária (2001.)
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„Millecentenáriumi Díj”

„Oktatási Díj”

„Közéleti és Kulturális Díj”

- Kis Tóthné Vasvári Ibolya (2002.)
- Fodor Sándorné (2003.)
- Herendi Lászlóné (2006.)
- Lázár Gáborné (2006.)
- dr. Rinfel József (2007.)
- Szabó Jánosné (2009.)
- Halas Imréné (2010.)
- Nagy Jánosné (2011.)
- Ambrus Attiláné (2012.)
- Kósáné Cservenka Gabriella (2013.)
- dr. Farkas József (2015.)
- dr. Verasztó Hermin (2016.)
- Szentivánszkiné dr. Örkényi Anna (2017.)
- Spiegelné Döme Judit (2018.)
- Szentgyörgyi Tünde (2018.)

- Asztalosné Antal Ágnes, Árki Zoltán, dr. Erős Zoltán,
Gazdag Sándorné, Kövesdi Ferencné, Krokovics Mária,
Szalai Béláné, Papp Jánosné (1998.)

- Heislerné Lakatos Anna Mária, Kodolányi Utcai
Általános Iskola Speciális Tagozata (2003.)
- Kocsis Péterné (2004.)
- Radnai Zoltán (2005.)
- Asztalosné Antal Ágnes (2005.)
- Fehér Lászlóné (2006.)
- Kőszegi Lászlóné (2006.)
- Rozsvainé Károlyi Zsuzsanna (2007.)
- Szentiványiné Horváth Kornélia (2007.)
- Vókó Ágota (2008.)
- Kurucz Istvánné (2009.)
- dr. Péterfia Tamásné (2010.)
- Raffay Katalin (20111.)
- Szeitzné Halmai Emma (2012.)
- Káhleszné Krémer Ildikó (2012.)
- Czömpöly Lászlóné (2013.)
- Mamel Józsefné (2013.)
- Tóthné Kiss Zsuzsanna (2014)
- Matusz Ferencné (2014)
- Wirth Lászlóné (2015)
- Végh Lászlóné (2015)
- Regényi Judit (2016)
- Pungor Erika (2016)
- Tóthné Csatahelyi Gyöngyi (2017.)
- Villányiné Kófiás Judit (2018.)
- dr. Fábiánné Borka Adél Noémi (2018.)
- Kardos Mihály (2003.)
- Dr. Reményiné Dr. Csőke Katalin (2004.)
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„Városfejlesztési Díj”

- Rékai János (2005.)
- Petz Péter (2005.)
- id. Illés Antal (2007.)
- Czupyné Demeter Mária (2008.)
- Nyakáné Maár Zsuzsanna (2008.)
- Szentlőrinci Szőlőskerti Egyesület (2010.)
- Harmónia Kulturális Nőegylet (2010.)
- Arabeszk Tánccsoport (2015.)
- Gazdag Sándorné (2016.)
- May Gyula (2016.)
- Heizlerné Lakatos Anna Mária (2017.)

- Kis István (Magyar Közút Kht.) (2008.)
- Árki Sándor (Magyar Közút Kht.) (2008.)
- Baranya Megyei Vállalkozói Központ (2010.)
- Kővári József (2011.)
- Merkl István (2011.)
- Faulháber Imre (2011.)
- Pichler Imre (2014.)
- Arató István (2018.)

„Közrend és Közbiztonsági Díj” - Schneider Tibor (2010.)
- Varga Zsolt (2018.)

„Szentlőrinc Város Nemzetközi Kapcsolataiért”
- Jörg Hetzinger (2010.)
- Ante Martinec (2010.)
- Milan Vanđura (2012.)
- Mátis István (2014.)
- Jens Gabriel (2015.)
- Pal Lorincz (2016.)
- Rumszauer Róbertné (2017.)

2014-ben sor került címzetes főorvosi címek adományozására:
- dr. Budavári Beáta (2014.)
- dr. Farkas József (2014.)
- dr. Weisz Mária (2014.)
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Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelete
„Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” ösztönző
támogatásokról
(Egységes szerkezetbe a 13/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelettel)
Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 1. § (2), 26. §, 32. § (3) és 132. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az „Esély otthon fiatalok számára Szentlőrincen” ösztönző
támogatásokról vonatkozóan a következőket rendeli el:
I.
A város jövője szempontjából értékes végzettséggel rendelkezők személyek
városba történő letelepedésének támogatásáról
1. A rendelet célja, hatálya, értelmező rendelkezések
1. §
A rendelet célja az „Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” (EFOP-1.2.11-16-201700010 kódszámú pályázatban) elnevezésű pályázat keretében biztosított ösztönző
támogatás program részletes rendelkezéseinek meghatározása. Szentlőrinc Város
Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a város jövője szempontjából értékes
végzettséggel rendelkezők személyek városba történő letelepedésének támogatása. Az
Önkormányzat vállalja, hogy meghatározott időtartamra ösztönző támogatását folyósít a
pályázaton nyertes, itt letelepedni kívánó fiatal szakemberek számára. Az Önkormányzat
célja, hogy a Szentlőrinci székhelyű vagy telephelyű munkáltatók ösztönzésével
egyidejűleg a város lakosságmegtartó erejét növelje, a szakemberek szellemi tőkéjüket
Szentlőrincre visszatérve, vagy itt letelepedve a város fejlődése érdekében
kamatoztassák.
2. §
E rendelet személyi hatálya kiterjed azon 18 – 33 év közötti személyekre, akik e rendelet
szerinti hiányszakmával rendelkeznek, Szentlőrincen lakcímmel rendelkeznek vagy
Szentlőrincre kívánnak költözni és Szentlőrinc város közigazgatási területén működő
munkáltatóknál kívánnak munkát vállalni.
3. §
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E rendelet alkalmazásában:
1. munkaviszony: a magyar munkajog hatálya alá tartozó munkaviszony,
közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírósági, ügyészségi
jogviszony, a fegyveres erők és rendvédelmi szervek hivatalos állományú
tagjainak szolgálati viszonya,
2. munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény alapján megbízási szerződéssel vagy vállalkozási
szerződéssel létrejött jogviszony,
3. hiányszakma: hiányszakma: azon szakképzettség, amelyet Szentlőrinc Város
Önkormányzat Képviselő-testülete képviselő-testületi határozatában annak
határoz meg. 1
4. hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyenesági rokon házastársa, a
házastárs egyeneságbeli rokon és testvére, a testvér házastársa (közeli
hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha
és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér)
5. szociálisan rászoruló: e rendelet tekintetében az a személy minősül szociálisan
rászorulónak, akinek a Szoc. tv. (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona nincs;
illetve hátrányos helyzetét igazoló - a Szentlőrinci családsegítő központja által
adott - nyilatkozat és elkészített környezettanulmány rendelkezésre áll
6. önkéntes tevékenység: a fiatalok által kötelező közösségi célú, a településen
közintézménynél vagy civil szervezetnél önkéntesen, térítésmentesen végzett
támogató tevékenység.
2. A támogatás feltételei
4. §
(1) A támogatás pályázat útján nyerhető el.

(2) A támogatásra az a fiatal szakember vagy a pályázat benyújtásakor nappali, esti vagy
levelező tagozaton felsőfokú vagy érettségire épülő szakképesítés (hiányszakma)
megszerzésére irányuló iskolai tanulmányokat folytat.
(3) Az nyújthatja be pályázatát, akinél a pályázat együttes feltételei fennállnak.

(4) Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki a döntéshozó képviselő-testület
bármely tagjával hozzátartozói viszonyban van. Nem nyújtható támogatás a
projektet megvalósító Szentlőrinc Város Önkormányzat vezető tisztségviselőinek, az
önkormányzati
képviselő-testület
tagjainak,
valamint
fentiek
közeli
hozzátartozóinak.

(5) A pályázat tartalmi elemei:
a) a pályázó adatai,
b) a pályázó részletes önéletrajza, külön kiegészítve az eddig végzett önkéntes
tevékenységével, vagy az e körben a jövőre nézve tett vállalásaival
c) végzettségét tanúsító oklevél, vagy szakképesítést igazoló okmányok
másolata
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d) Szentlőrinci vagy szentlőrinci járási székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval
kötött munkaszerződés, megbízási szerződés, vállalkozási szerződés vagy
kinevezés másolata vagy ezekre irányuló munkáltatói szándéknyilatkozat
e) amennyiben nem rendelkezik Szentlőrinci lakcímmel, nyilatkozat a
Szentlőrinci lakcím létesítéséről.
f) a Szentlőrinci Ifjúsági Műhely (a továbbiakban: SZIM) tagja, vagy a szerződés
aláírását követő 5 napon belül tagsági viszonyt létesít és a támogatási
időszakban ezen tagsági viszonyt fenntartja.
3. A támogatás igénylése, mértéke, elbírálása
5. §
(1) Ezen rendeletben meghatározott lakhatási támogatást a város jövője szempontjából
értékes végzettséggel, azaz hiányszakmával rendelkező személyek pályázat útján
nyerhetik el. Pályázatot az erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet
benyújtani.

(2) A pályázati feltételek meghatározásáról, a pályázat kiírásáról, annak tartalmáról,
illetve a pályázat elbírálásáról a Képviselő-testület dönt.

(3) Nem nyújtható támogatás a projektet megvalósító Szentlőrinc Város Önkormányzat
vezető tisztségviselőinek, az önkormányzati képviselő-testület tagjainak, valamint
fentiek közeli hozzátartozóinak.

(4) Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy pályázati keretösszeg kimerülése esetén a
pályázatot lezárja.
(5) A szerződéskötés határideje a képviselő-testületi döntés meghozatalát követő 15
nap.

(6) Az ösztönző támogatás összegét a képviselő-testület a pályázati felhívás
elfogadásakor határozza meg. Az ösztönző támogatás maximum 24 hónapon
keresztül folyósítható.
(7) Az ösztönző támogatásprogramban meghozott döntés alapján kifizetésre kerülő
ösztönző támogatás összege nem haladhatja meg a pályázatban rendelkezésre álló
keretet.
(8) Az ösztönző támogatásprogram csak az 1. § - ban megjelölt pályázati keretösszegből
e célra meghatározott összeg fennállásáig folyósítható.

(9) A támogatás elbírálásáról a Humán Bizottság előzetes véleményezése alapján a
képviselő-testület, zárt ülés keretében dönt.

(10) A képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.A képviselő-testület
döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázatok eredményét az
Önkormányzat honlapján és helyben szokásos módon is közzéteszi.
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(11) Az elbírálás során előny jelent a felsőfokú végzettség megléte. Az elbírálás során –
különösen azonos hiányszakmák esetén – előnyben kell részesíteni a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló pályázókat. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent
továbbá az eddig végzett önkéntes munka, valamint a Szentlőrincen végezni kívánt
önkéntes munkára tett vállalás. A pályázat elbírálásánál előnyt jelentő körülmények
az alábbi sorrendben vehetők figyelembe: felsőfokú végzettség, önkormányzati
intézményben való elhelyezkedés, közintézményi elhelyezkedés, szociális helyzet,
önkéntes tevékenység.
4. Az ösztönző támogatás folyósításának feltételei
6. §
(1) Az ösztönző támogatás folyósításának feltétele:
a) az Önkormányzattal való szerződéskötés;
b) foglalkoztatást vállaló szervezettel való szerződéskötés, vagy tanulói,
hallgatói jogviszony igazolása.
c) Szentlőrinci lakóhellyel nem rendelkező, Szentlőrincre költöző személy
esetében a Szentlőrinci lakcím meglétének igazolása.

(2) Az ösztönző támogatás havonta, utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig
kerül kiutalásra.

7. §
A szerződés tartalmi elemei különösen:
a. az ösztönző támogatás kötelezettségvállalása, hogy Szentlőrinci lakcímét,
életvitelszerű Szentlőrinci tartózkodását, valamint a Szentlőrinci székhelyű vagy
telephelyű munkáltatóval való jogviszonyát legalább az ösztönző támogatás
folyósítási időtartamával megegyező további időszakra fenntartja
b. a Szentlőrinci Ifjúsági Műhellyel (a továbbiakban: SZIM) szerződés aláírását
követő 5 napon belül tagsági viszony létesítése és a támogatási időszakban való
fenntartása.
c. a pályázatában vállalt önkéntes közösségi tevékenység részletezése és az annak
elvégzéséről szóló igazolás benyújtása
d. az ösztönző támogatás kötelezettségvállalása, hogy amennyiben az ösztönző
támogatás folyósítására vonatkozó feltételeket megszegi, (így különösen:
életvitelszerűen más településre költözik; munkaviszonya az adott hiányszakma
esetében megszűnik, vagy megszüntetésre kerül; folyósítást követően nem az e
rendeletben rögzítettek szerint tarja fenn munkaviszonyát, vagy lakcímét
Szentlőrincen; a szerződés aláírását követő 5 napon belül a SZIM-be neki
felróhatóan nem létesít tagságot, a SZIM-be, vagy a SZIM tagságát a jelen
szerződés hatálya alatt megszünteti, vagy neki felróhatóan megszűnik; a pályázat
keretében hamis adatokat szolgáltat; a pályázatával vállalt önkéntes
tevékenységet nem végzi) a folyósított támogatásnak a mindenkori jegybanki
alapkamattal megnövelt összegét a visszafizetési kötelezettséget megalapozó
tény bekövetkezésétől számított 30 napon belül visszafizeti,
e. az ösztönző támogatás az ösztönző támogatás folyósításától számított 1 év, illetve
a 2 év leteltét követően köteles munkáltatói, tanuló, hallgatói jogviszony igazolást
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benyújtani arról, hogy a munkaviszony, tanuló, hallgatói jogviszony az ösztönző
támogatás folyósításának időtartama alatt fennállt.
II.
A városi fiatal lakosság helyi sajátosságaikhoz, adottságaihoz, igényeihez
illeszkedő egyedi ösztönző eszközökre vonatkozó részlet szabályairól
1. A rendelet célja, hatálya, értelmező rendelkezések
8. §
Szentlőrinc Város Önkormányzata a képzettebb, alkalmazkodóképesebb rétegek
helyben maradása érdekében elsősorban az ifjúsági közösségi műhely létrehozásában és
működtetésében feladatot vállaló fiatalok ösztönzésére az ösztönző támogatás
folyósításával az önkormányzat két részcélt kíván elérni. Egyrészt a városban feltárt
humánerőforrás hiány csökkentését, másrészt a helyi fiatalság támogatását.
9. §
Az e rendelet I fejezetére vonatkozó rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel,
megfelelően kell alkalmazni.
2. A támogatás feltételei
10. §

A pályázat tartalmi elemei:
a) a pályázó adatai,
b) a pályázó részletes önéletrajza, külön kiegészítve az eddig végzett önkéntes
tevékenységével, vagy az e körben a jövőre nézve tett vállalásaival
c) amennyiben nem rendelkezik Szentlőrinci lakcímmel, nyilatkozat a
Szentlőrinci lakcím létesítéséről, kiegészítve az érintett ingatlan
tulajdonosának erre vonatkozó támogató nyilatkozatával
3. A támogatás igénylése, mértéke, elbírálása

11. §
(1) Ezen rendeletben meghatározott támogatást a városban önkéntes közérdekű
közösségi tevékenységet vállaló fiatalok pályázat útján nyerhetik el.

(2) A pályázati feltételek meghatározásáról, a pályázat kiírásáról, annak tartalmáról,
illetve a pályázat elbírálásáról a Humán Bizottság javaslatára a Képviselő-testület
dönt.

(3) Az ösztönző támogatás összegét a pályázati fel Az ösztönző támogatás maximum 12
hónapon keresztül folyósítható.

(4) Az elbírálás során előny jelent a felsőfokú végzettség megléte. Az elbírálás során –
különösen azonos hiányszakmák esetén – előnyben kell részesíteni a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló pályázókat. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent
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továbbá az eddig végzett önkéntes munka, valamint a Szentlőrincen végezni kívánt
önkéntes munkára tett vállalás. A pályázat elbírálásánál előnyt jelentő körülmények
az alábbi sorrendben vehetők figyelembe: felsőfokú végzettség, önkormányzati
intézményben való elhelyezkedés, közintézményi elhelyezkedés, szociális helyzet,
önkéntes tevékenység.
5. Az ösztönző támogatás folyósításának feltételei
12. §
Az ösztönző támogatás folyósításának feltétele:
a) az Önkormányzattal való szerződéskötés
b) Szentlőrinci lakóhellyel nem rendelkező, Szentlőrincre költöző személy
esetében a Szentlőrinci lakcím meglétének igazolása.

13. §
A szerződés tartalmi elemei különösen:
a) az ösztönző támogatásban részesülő támogatott kötelezettségvállalása, hogy
Szentlőrinci lakcímét, életvitelszerű Szentlőrinci tartózkodás, valamint a
Szentlőrinci Ifjúsági Műhellyel (a továbbiakban: SZIM) szerződés aláírását
követő 5 napon belül tagsági viszony létesítése és a támogatási időszakban
való fenntartása.
b) a pályázatában vállalt önkéntes közösségi tevékenység részletezése és az
annak elvégzéséről szóló igazolás benyújtása
c) az ösztönző támogatás kötelezettségvállalása, hogy amennyiben az ösztönző
támogatás folyósítására vonatkozó feltételeket megszegi, (így különösen:
életvitelszerűen más településre költözik; folyósítást követően nem az e
rendeletben rögzítettek szerint tarja lakcímét Szentlőrincen; a szerződés
aláírását követő 5 napon belül a SZIM-be neki felróhatóan nem létesít
tagságot, a SZIM-be, vagy a SZIM tagságát a jelen szerződés hatálya alatt
megszünteti, vagy neki felróhatóan megszűnik; a pályázat keretében hamis
adatokat szolgáltat; a pályázatával vállalt önkéntes tevékenységet nem végzi)
a folyósított támogatásnak a mindenkori jegybanki alapkamattal megnövelt
összegét a visszafizetési kötelezettséget megalapozó tény bekövetkezésétől
számított 30 napon belül visszafizeti,
5. Záró rendelkezések

14. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet az 1. § és 8. §-ban megjelölt pályázatban e célra fordítható keret
kimerülését követő 60. napon hatályát veszti.

(3) E rendeletet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de a rendelkezéseit a már
folyamatban lévő támogatási jogviszonyokra is alkalmazni kell.
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Koltai Péter
Polgármester

Dr. Tóth Sándor
Jegyző

Jelen rendelet Szentlőrinc Városban 2018. december 14. napján, 8.00 órakor került
kihirdetésre és 2018. december 14. napján 16.00 órakor lép hatályba.

Dr. Tóth Sándor
Jegyző

Záradék:
Egységes szerkezetben Az „Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” ösztönző
támogatásokról szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
13/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelettel.

Dr. Tóth Sándor
Jegyző
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Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelete
Az „Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” ösztönző támogatásokról szóló
28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Esély Otthon fiatalok számára
Szentlőrincen” ösztönző támogatásokról szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati
rendeletet (a továbbiakban: alaprendelet) módosítja és a következőket rendeli el:
1. §

Az alaprendelet 3. § 3. pontja helyére az alábbi rendelkezés lép:

hiányszakma: azon szakképzettség, amelyet Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselőtestülete képviselő-testületi határozatában annak határoz meg.
Átmeneti és záró rendelkezések
2. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.
Szentlőrinc, 2019. június 27.
Koltai Péter
polgármester

dr. Tóth Sándor
jegyző

Záradék:
Elfogadva: 2019. június 27.
Kihirdetve: 2019. június 28.
dr. Tóth Sándor
jegyző
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Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2018. ( XII.14.) önkormányzati rendelete
Az „Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” pályázat keretében
nyújtandó lakhatási támogatásról
(Egységes szerkezetben a 14/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelettel)
Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet célja, hatálya
1.§
(1) A rendelet célja az „Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című, EFOP-1.2.1116-2017-00010 elnevezésű pályázat keretében biztosított lakhatási támogatás
feltételrendszerének meghatározása. Az önkormányzat célja, hogy a város
lakosságmegtartó erejét növelje, a település jövője szempontjából értékes
végzettséggel rendelkező személyes városban történő letelepedését támogassa.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed azon 18-33 év közötti személyekre, akik e
rendelet szerinti hiányszakmával, valamint Szentlőrincen lakcímmel rendelkeznek
vagy Szentlőrincre kívánnak költözni és Szentlőrinci Járás területén működő
munkáltatóknál, illetve Szentlőrincen vállalkozóként kívánnak munkát vállalni.
2. Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában:
1. munkaviszony: a magyar munkajog hatálya alá tartozó munkaviszony,
közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírósági, ügyészségi
jogviszony, a fegyveres erők és rendvédelmi szervek hivatalos állományú
tagjainak szolgálati viszonya.

2. munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján megbízási szerződéssel vagy
vállalkozási szerződéssel létrejött jogviszony.
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3. hiányszakma: azon szakképzettség, amelyet Szentlőrinc Város Önkormányzat
Képviselő-testülete képviselő-testületi határozatában annak határoz meg. 1

Módosította 14/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. június 29.
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4. közeli hozzátartozó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés szerinti közeli hozzátartozó.

5. önkéntes tevékenység: közintézménynél vagy civil szervezetnél önkéntesen,
térítésmentesen végzett támogató tevékenység, valamint a projekt keretében
szervezett önkéntes napokon való részvétel.
3. Eljárási szabályok

3. §
(1) Ezen rendeletben meghatározott lakhatási támogatást a város jövője szempontjából
értékes végzettséggel, vagy hiányszakmával rendelkező személyek pályázat útján
nyerhetik el. Pályázatot az erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet
benyújtani.

(2) A pályázati feltételek meghatározásáról, a pályázat kiírásáról, annak tartalmáról,
illetve a pályázat elbírálásáról a Képviselő-testület dönt.

(3) Nem nyújtható támogatás a projektet megvalósító Szentlőrinc Város Önkormányzat
vezető tisztségviselőinek, az önkormányzati képviselő-testület tagjainak, valamint
fentiek közeli hozzátartozóinak.
4. Lakhatási támogatás
4. §
(1) Az Önkormányzat az „Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” pályázat
keretében az arra jogosultaknak lakhatási támogatást nyújt oly módon, hogy a
rendelet 1. mellékletében meghatározott felújított és berendezett lakásokat az
alábbi feltételek mellett a jogosultak rendelkezésére bocsátja:
a) A támogatásra jogosult részére a lakás határozott időre, maximum 24
hónapra juttatható.
b) A jogosult a lakhatásért bérleti díjat nem fizet, azonban az általa használt
lakóingatlan rezsiköltségének megfizetésére köteles.
c) A lakhatási lehetőség igénybevételének feltétele, hogy a jogosult Szentlőrinci
Járás területén foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezzen, vagy kíván
munkát vállalni.
d) A jogosultnak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a lakásba költözés
időpontjától számított 3 napon belül a bérleményben állandó lakóhelyet
létesít.
e) A lakhatási támogatásban részesített személy köteles közösségi célú
önkéntes tevékenységet végezni a településen.

(2) A támogatásra az nyújthat be pályázatot, akinél fennállnak az alábbi együttes
feltételek:
a) aki Szentlőrincen lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Szentlőrincen él,
vagy Szentlőrincre kíván költözni,
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b) a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves,
c) A Szentlőrinci Járás területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező
munkáltató szándéknyilatkozatával rendelkezik arra vonatkozóan, hogy az
adott munkáltató a pályázóval végzettségének megfelelő munkakörben
munkaviszonyt vagy munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyt létesít és
támogatja kérelmét, vagy a pályázat benyújtásakor nappali, esti vagy levelező
tagozaton felsőfokú vagy érettségire épülő szakképesítés (hiányszakma)
megszerzésére irányuló iskolai tanulmányokat folytat,
d) vállalja, hogy a pályázat programjaiban aktívan részt vesz ( pl: önkéntes
tevékenységek).
e) a Szentlőrinci Ifjúsági Műhellyel (a továbbiakban: SZIM) szerződés aláírását
követő 5 napon belül tagsági viszonyt létesít és a támogatási időszakban ezen
tagsági viszonyt fenntartja.
5. Pályázati felhívás
5. §
(1) A nyilvános pályázati felhívást a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
hirdetőtábláján, az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:
a)
b)
c)
d)
e)

a meghirdetett lakás címét;
műszaki jellemzőit (szobaszám, alapterület, komfortfokozat);
a használatba adás időtartamát;
a pályázat benyújtásának helyét és határidejét;
egyéb feltételeket.
6. A pályázatok elbírálásának rendje

6.§
(1) A pályázat elbírálása Szentlőrinc Város Képviselő-testülete által a Humán Bizottság
javaslatára elfogadott értékelési szempontrendszer
szerint megállapított
pontszámok alapján történik.

(2) A támogatás elbírálásáról a Humán Bizottság előzetes véleménye alapján a
Képviselő-testület zárt ülés keretében dönt.

(3) A Képviselő-testület döntése ellen nincs helye fellebbezésnek.
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Záró rendelkezések
7. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet az 1§-ban megjelölt pályázatban e tekintetben vállalt fenntartási
kötelezettség lezárulását követő 60. napon hatályát veszti.
Koltai Péter
Polgármester

Dr. Tóth Sándor
Jegyző

Jelen rendelet Szentlőrinc Városban 2018. december 14. napján, 8.00 órakor került
kihirdetésre és 2018. december 14. napján 16.00 órakor lép hatályba.
Dr. Tóth Sándor
Jegyző

Záradék:
Egységes szerkezetben Az „Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” pályázat
keretében nyújtandó lakhatási támogatásról szóló 29/2018. (XII.14.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 14/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelettel.

Dr. Tóth Sándor
Jegyző
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Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelete
Az „Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” pályázat keretében nyújtandó
lakhatási támogatásról szóló 29/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Esély Otthon fiatalok számára
Szentlőrincen” pályázat keretében nyújtandó lakhatási támogatásról szóló 29/2018.
(XII.14.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: alaprendelet) módosítja és a
következőket rendeli el:
1. §

Az alaprendelet 2. § 3. pontja helyére az alábbi rendelkezés lép:

hiányszakma: azon szakképzettség, amelyet Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselőtestülete képviselő-testületi határozatában annak határoz meg.
Átmeneti és záró rendelkezések
2. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.
Szentlőrinc, 2019. június 27.
Koltai Péter
polgármester

dr. Tóth Sándor
jegyző

Záradék:
Elfogadva: 2019. június 27.
Kihirdetve: 2019. június 28.
dr. Tóth Sándor
jegyző
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Szentlőrinc Város Önkormányzata
ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. június 27-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére
Tárgy:
Előterjesztés az Esély Otthon pályázat
keretében felújítandó Szentlőrinc,
Munkácsy Mihály u. 14. szám alatti
ingatlan felújításának pluszköltségei
Előterjesztő:
Előterjesztést készítette:
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek
megfelel:
A döntéshez szükséges többség:
Döntési forma:
Költségvetési hatása
Az előterjesztést
Véleményezésre megkapta:
Előzetesen tárgyalja:

Koltai Péter polgármester
Tóth-Lauts Brigitta
dr. Tóth Sándor jegyző
egyszerű/minősített
rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)
Nincs
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen
lehet tárgyalni
Koltai Péter polgármester
Humán Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi Bizottság

Tisztelt Képviselő Testület!
Szentlőrinc Város Önkormányzat az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú,
„Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című projektben 12
önkormányzati lakást újít fel a pályázati keretből és önerejéből. A munkálatok 2019.
február 19. napján kezdődtek mind a 12 lakást vonatkozásában.
A Daneszko Kft. a 7940 Szentlőrinc, Munkácsy M. u. 14. szám alatt lévő 3 lakást újítja fel
és a cég a munkálatok során több a pályázaton kívüli felmerülő műszakilag is szükséges
munkálatot jelzett felénk: lélegzővakolat és vízszigetelés a szobákban, a tetőcsere mellé
javasolták az új csatorna felhelyezését, továbbá a 3 lakásban a mennyezet javítását,
szükség esetén álmennyezet felhelyezését.
A cég kiszámolta ezen munkálatok plusz költségét, mely bruttó 3.500.000,- Ft lenne, ezt
ki kellene fizetni még önerőből, hogy a pályázati felújítás műszakilag megfelelően meg
tudjon valósulni.

Tisztelettel kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el a fent nevezett összeg
kifizetését a projekt megvalósulása érdekében.
Szentlőrinc, 2019. június 20.
Határozati javaslat:

Koltai Péter
polgármester

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testület
……/2019. (VI.27.) KT. H a t á r o z a t a
Előterjesztés az Esély Otthon pályázat keretében felújítandó Szentlőrinc,
Munkácsy Mihály u. 14. szám alatti ingatlan felújításának pluszköltségei
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő- testülete úgy határozott, hogy az EFOP1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú, „Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára
Szentlőrincen” című projektben a 7940 Szentlőrinc, Munkácsy M. u. 14. szám alatt
található 3 önkormányzati lakásunkban elvégzendő műszakilag szükséges plusz
költségként felmerült bruttó 3.500.000,- Ft értékben kifizeti a Daneszko Kft.-nek. (7940
Szentlőrinc, Váci M. u. 2.)
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére,
a munka megrendelésére.
Felelős: Képviselő-testület
Végrehajtó: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal

Szentlőrinc Város Önkormányzata
ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. június 27-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére
Tárgy:
Előterjesztés az Esély Otthon pályázat
keretében felújítandó Szentlőrinc,
Munkácsy Mihály u. 14. szám alatti
ingatlan
tetőszerkezetének
kialakításáról
Előterjesztő:
Előterjesztést készítette:
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek
megfelel:
A döntéshez szükséges többség:
Döntési forma:
Költségvetési hatása
Az előterjesztést
Véleményezésre megkapta:
Előzetesen tárgyalja:

Koltai Péter polgármester
Tóth-Lauts Brigitta
dr. Tóth Sándor jegyző
egyszerű/minősített
rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)
Nincs
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen
lehet tárgyalni
Koltai Péter polgármester
Humán Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Jogi Bizottság

Tisztelt Képviselő Testület!
Szentlőrinc Város Önkormányzat az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú,
„Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című projektben 12
önkormányzati lakást újít fel a pályázati keretből és önerejéből. A munkálatok 2019.
február 19. napján kezdődtek mind a 12 lakást vonatkozásában.
A Daneszko Kft. a 7940 Szentlőrinc, Munkácsy M. u. 14. szám alatt lévő 3 lakást újítja fel
és a cég a felmérései után jelezte, hogy a pályázati anyagban, a tervekben és a műszaki
leírásban 200 m2 tető cseréje volt benne, a cég erre adott ajánlatot. A felmérést
követően a cég jelezte az önkormányzat felé, hogy 400 m2 a tető teljes felülete, így + 200
m2-t ki kellene fizetni, hogy a teljes tető felújítás megvalósuljon.

A cég kiszámolta a 200 m2 tető plusz költségét, mely bruttó 3.500.000,- Ft lenne, ezt ki
kellene fizetni még önerőből, hogy a pályázati felújítás meg tudjon valósulni.

Tisztelettel kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el a fent nevezett összeg
kifizetését a projekt megvalósulása érdekében.
Szentlőrinc, 2019. június 20.
Határozati javaslat:

Koltai Péter
polgármester

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testület
……/2019. (VI.27.) KT. H a t á r o z a t a
Előterjesztés az Esély Otthon pályázat keretében felújítandó Szentlőrinc,
Munkácsy Mihály u. 14. szám alatti ingatlan tetőszerkezetének kialakításáról
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő- testülete úgy határozott, hogy az EFOP1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú, „Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára
Szentlőrincen” című projektben a 7940 Szentlőrinc, Munkácsy M. u. 14. szám alatt
található 3 önkormányzati lakásunk tetőfelújítására a plusz költségként felmerült 200
m2-t bruttó 3.500.000,- Ft értékben kifizeti a Daneszko Kft.-nek. (7940 Szentlőrinc, Váci
M. u. 2.)
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére,
a munka megrendelésére.
Felelős: Képviselő-testület
Végrehajtó: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal

Szentlőrinc Város Önkormányzata

Tárgy:

ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. június 27-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Előterjesztő:
Előterjesztést készítette:
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek
megfelel:
A döntéshez szükséges többség:
Döntési forma:
Költségvetési hatása
Az előterjesztést

Véleményezésre megkapta:
Előzetesen tárgyalja:

Jegyzői tájékoztató a tarcsapusztai
kerékpárút projekt keretében kötendő
adásvételi szerződésekről
dr. Tóth Sándor jegyző
dr. Tóth Sándor jegyző
dr. Tóth Sándor jegyző
egyszerű/minősített
rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)
nincsen
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen
lehet tárgyalni
Koltai Péter polgármester
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00009 kódszámú, Szentlőrinc-Tarcsapuszta kerékpárút projekt
tekintetében a nyomvonal biztosítása érdekében 27 ingatlant érintően kell ingatlant vásárolnia
Szentlőrinci Város Önkormányzatának. A hivatalom a fealdatot 2018. november hónapban vette
át. Az előterjesztés célja, hogy tájékoztassuk a T. Képviselő-testületet az eddigi eredményekről.
Tájékoztatom továbbá a T. Képviselő-testületet, hogy a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00009
kódszámú, Szentlőrinc-Tarcsapuszta kerékpárút projekt tekintetében határidő hosszabbítási
kérelmet nyújtottunk be a Magyar Államkincstárhoz amelynek alátámasztásaként a projekt
megvalósításához szükséges terület vásárlások tekintetében is hivatkoztunk. A feladat
teljesítését nagyban nehezíti az állami tulajdonú ingatlanok elidegenítési szabályai, valamint a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kezelésében álló ingatlanok tekintetében az M60-aas
autópálya lehajtósávjának nyomvonala, amely egybe esik a tervezet kerékpárúttal, valamint,
hogy az eljárást az összes ingatlan tekintetében összevont telekrendezési földhivatali eljárás
keretében kell lefolytatni. A projekt kapcsán hátráltatta munkánkat, hogy a telekrendezési
vázrajz (indokoltan) megkifogásolásra került az egyik tulajdonos részéről így módosítani kellett
a változási vázrajzot amely eredményeként újra kellett tárgyalni és ismételten be kellett szerezni
a tulajdonosok hozzájárulását, így azt gondolom, a nehézségek tükrében, hogy a jelenlegi
helyezett, mely alapján átadtuk a területet 2019. június 11.-én a kivitelezőnek és
megkezdődhetett a kerékpárút kivitelezése jelentős eredmény, amely tekintetében Nagy Csaba a
kerület országgyűlési képviselőjének is köszönöt jár az állami szervekkel való egyeztetés során
nyújtott segítségéért.
I. A magán és társasági tulajdonban álló
Sorszám

1

Helyrajzi szám

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
15.

0101/247
0101/251
0101/276
0101/282
0101/273
096/8
0101/270
0101/262
0101/267
0101/295
0101/288
0101/106
0101/291
0131/1

ingatlanok tekintetében a munkakezdéshez a rálépési hozzájárulás megadásra a vételi ajánlat
elfogadásra került.
A 0101/279 hrsz-ú ingatlan tekintetében a vételi ajánlat ellen a tulajdonos nem emelt kifogást a
hozzájárulása megküldése folyamatban van.
II. Az állami tulajdonú ingatlanok tekintetében a
Sorszám Helyrajzi szám

2

1.

096/3

2.

096/4

3.

0109

4.

0101/147

5.

080/1,

6.

080/2

7.

020/7

8.

0101/250,

9.

0101/255

10.

0101/257,

11.

0101/259

12.

0101/263

Tulajdonosi jogokat gyakorló
szervezet
Nemzeti Földalapkezelő
Szervezet (NFA)

Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt.

Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt.

Vagyonkezelő
Mecsekerdő Zrt.
AM Dunántúli
Agrárszakképző Központ,
AM Dunántúli
Agrárszakképző Központ
Nemzeti Földalapkezelő
Szervezet
Magyar Közút Nonprofit
Zrt.
Magyar Közút Nonprofit
Zrt.
Magyar Közút Nonprofit
Zrt.
Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt.
Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt.
Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt.
Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt.
Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt.

ingatlanok tekintetében a vagyonkezelő és a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet felé a
rálépési hozzájárulás és a vételi ajánlat a szervezetek által kért formában és tartalommal
megküldésre került.

1. Az 1 sorszámú 096/3 hrsz-ú ingatlan Mecsekerdő Zrt. tekintetében a vagyonkezelői
hozzájárulását megadta.
2. A 2-3 sorszámú 0109, 096/4 hrsz-ú ingatlanok tekintetében az AM Dunántúli
Agrárszakképző Központ, tekintetében a vagyonkezelői hozzájárulását megadta.
3. Az 1-4 sorszámú ingatlanok tekintetében az adásvételi szerződés megkötéséhez a
vagyonkezelői hozzájárulások alapján, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet támogató
felterjesztése után az Agrárminiszter írásbeli hozzájárulása szükséges, az eljárás
folyamatban van.
4. Az 5-7 sorszámú 080/1, 080/2 020/7 hrsz-ú ingatlanok tekintetében a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. rálépési-munkakezdési engedélyét megkaptuk, a vagyonkezelői
hozzájárulás iránti eljárás folyamatban van.
5. A 8-12 sorszámú 0101/250, 0101/255, 0101/257, 0101/259, 0101/263 hrsz-ú
ingatlanok tekintetében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi hozzájárulását
megkaptuk, az elidegenítéshez az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter
hozzájárulása szükséges.

A 080/1, 080/2, 020/7 hrsz-ú ingatlanok tekintetében az E.on Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
vezetékjoga áll fenn, az jogosult elfogadta az önkormányzat tulajdonszerzését.
Szentlőrinc, 2019. május 29.
Tisztelettel:

Dr. Tóth Sándor
jegyző

Határozati javaslat:
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2019. (VI.27.) KT. Határozata
Jegyzői tájékoztató a tarcsapusztai kerékpárút projekt keretében kötendő adásvételi
szerződésekről
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző tájékoztatást az a tarcsapusztai
kerékpárút projekt keretében kötendő adásvételi szerződésekkel kapcsolatban tudomásul veszi.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: Azonnal
Kapja: -
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Szentlőrinc Város Önkormányzata
ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. június 26-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére
Tárgy:
Előterjesztő:
Előterjesztést készítette:
Az előterjesztés a jogszabályi
feltételeknek megfelel:
A döntéshez szükséges többség:
Döntési forma:
Költségvetési hatása
Az előterjesztést

Véleményezésre megkapta:
Előzetesen tárgyalja:

Előterjesztés
a
közterületek
használatáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotásáról I olvasat
dr. Tóth Sándor jegyző
dr. Tóth Sándor jegyző
dr. Tóth Sándor jegyző
egyszerű/minősített
rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)
nincsen
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt
ülésen lehet tárgyalni
Koltai Péter polgármester
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Jelenleg Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek
használatáról és a közterületek rendjéről szóló 11/2016.(IV.29.) önkormányzati
rendelete szabályozza a város területén a közterület-használatot. Közterületnek minősül
minden olyan közhasználatra szolgáló önkormányzati tulajdonban álló földterület,
amelyet az ingatlan-nyilvántartás közterületként tart nyilván.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) V. fejezete a
jogrendszer folyamatos felülvizsgálatának általános szabályait tartalmazza. 9. címe az
utólagos hatásvizsgálatra, 10. címe pedig a jogszabályok tartalmi felülvizsgálatára
kötelezi a jogalkotókat. Önkormányzati rendeletek esetén ez a kötelezettség a jegyzőt
terheli. A Jat. fenti két címe szerint a felülvizsgálat kötelezettje figyelemmel kíséri a
feladatkörébe tartozó jogszabályok hatályosulását, és szükség szerint lefolytatja a
jogszabályok utólagos hatásvizsgálatát, ennek során összeveti a szabályozás megalkotása
idején várt hatásokat a tényleges hatásokkal. A Jat. 22. §-a alapján „A jogalkalmazás és az
utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve ….gondoskodik arról, hogy a
tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás megalkotása során, ennek hiányában
e célból kiadott jogszabály keretében
1

a) az elavult, szükségtelenné vált, b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő, c) a
szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára
gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható, d) a
normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, vagy
e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító, a
feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve
megfelelő módosítására kerüljön sor.
Fenti kötelezettségünknek tettünk eleget, amikor az önkormányzat közterület-használat
szabályozásáról szóló 11/2016.(IV.29.) Önkormányzati Rendeletét vizsgáltuk felül.

Megalkotása óta lényegesen módosultak a jogalkotásra vonatkozó alapelvek, melyeknek
a rendelet ma már nem tesz eleget. A rendelet tartalmának változatlanul hagyása mellett
az új bevezető résszel és a formai módosításokkal a rendeletet megfeleltettük a
jogalkotási törvény és végrehajtási rendelete előírásainak.
A közterület-használat rendjét az önkormányzat eredeti jogalkotói hatáskörében
szabályozza.
A közterület-használatot több, magasabb szintű jogszabály is érinti, ezért a
képviselőtestület rendeletalkotási lehetőségei e szabályok által korlátozottak. Ilyen pl. az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, mely a
közterület rendeltetését határozza meg, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény, mely a reklámhordozók közterületen történő elhelyezésére, formájára,
településkép-védelmi bírságolásra vonatkozóan tartalmaz kötelezően alkalmazandó
szabályokat. A szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény törvényi tényállásokat
határoz meg a közterületen jogellenessé nyilvánított magatartásokra (pl. szemetelés,
közerkölcs megsértése, veszélyeztetés kutyával). A villamosenergiáról szóló 2007. évi
LXXXVŐ. törvény, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, a postai
szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX törvény díjmentességet biztosít a törvényekkel
érintett szolgáltatóknak a közterület használatára. A KRESZ a hatósági jelzéssel nem
rendelkező járművek közterületen történő tárolását engedélyezi 10 napig, a kereskedelmi
tevékenységekről szóló kormányrendelet a közterületen árusítható termékek körét
határozza meg.
Ezeket a magasabb szintű szabályokat figyelembe véve rendeletünkkel a városunkban
szükséges, más jogszabályok által nem érintett helyi viszonyokat javaslom szabályozni.

Másrészről a korább közterületi rendelet integrálta a köztisztasággal kapcsolatos
szabályozást is. A javaslatunk alapján ketté válna a köztisztasági és a közterületek eltérő
használatának szabályozása, amely átláthatóbb szabályozást jelentene használók
számára.
Közterülethasználat

A rendelet-tervezet a korábbi önkormányzati rendelet szabályozására épül. A korábbi
rendeletünk többszöri módosításaival eleget tettünk a 2004 óta bekövetkezett
elvárásoknak, pl. a szabálysértési törvény hatálybalépését követően megtiltottuk a
szeszes ital fogyasztását közterületeinken, hatályon kívül helyzetük a szabálysértési
rendelkezéseket, a mozgókép törvény előírásainak megfelelően szabályoztuk a
filmforgatás feltételeit, a lakossági igényeknek eleget téve normákat építettünk be a helyi
rendeletbe a helyi viszonyok szabályozására.
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Rendelet-tervezetünk alapvetően a közterület használat engedélyezési rendjét, az
engedély nélküli használat szankcióit és a közterület használat díjait, a díjfizetés rendjét
tartalmazza. A jelenleg hatályos rendelet a polgármester hatáskörébe utalta a közterülethasználati kérelmek elbírálását, a javaslat módosítást e téren is tartalmazz mely szerint
ez jegyzői hatáskörbe kerülne, míg a méltányossági esetekben a Pénzügyi és gazdasági
Bizotság javaslata alapján a polgármester járna el. Javaslom az eljárást önkormányzati
hatósági ügyként meghatározni, ahogyan eddig is eljártak a közterület-felügyelők a
kérelmek elbírálása során. Az eljárása így az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény szabályait kell alkalmazni. A jegyzői hatáskör alól kivételt képez a
filmforgatási célú közterület-használat, melynek engedélyezésére a Magyar Nemzeti
Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság jogosult a
mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/B. § (19 bekezdés k) pontja alapján.
A rendelet-tervezetben a szankciókat tartalmazó 19.§-ban közösségellenes magatartássá
nyilvánítottuk a közterület-használat előírásait megszegő magatartásokat, megteremtve
ezzel a mostani és a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 9/2018.( V.3.) szabályainak összhangját. Ez utóbbi
rendeletünk alapján közigazgatásibírsággal sújtható az, aki a közterülethasználatra
vonatkozó szabályokat megszegi. Szabályszegés esetén helyszíni bírság is kiszabható,
melyre a közterület-felügyelők jogosultak.
Köztisztaság

A rendelet az ingatlanok előtti közterületet érintő §-ainak soron kívüli áttekintését az
átláthatóbb és részletesebb szabályozási közérdek indokolja, másrészről összhangot kell
biztosítani a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 9/2018.( V.3.) szabályaival.
A rendelet az elkövetést tiltott közösségellenes magatartásként nevesíti és ahhoz rendel
jogkövetkezményt. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 8. § (1) bekezdése alapján: „A helyi közösség tagjai a helyi
önkormányzás alanyaként kötelesek:
a. öngondoskodással enyhíteni a közösségre háruló terheket, képességeik és
lehetőségeik szerint hozzájárulni a közösségi feladatok ellátásához;
b. betartani és betartatni a közösségi együttélés alapvető szabályait.
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletében meghatározhatja az (1)
bekezdésben foglalt kötelezettségek tartalmát, elmulasztásuk jogkövetkezményeit.”
Az Mötv. 143.§ (4) bekezdés d) pontja szerint:
„Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben
határozza meg az öngondoskodás és a közösségi feladatok ellátásához való hozzájárulás,
továbbá a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeit.”
Szükségesnek látszik a rendelet elfogadását követően a települési hulladékgazdálkodási
rendelet áttekintése valamint egy környezetvédemi rendelet megalkotása
Környezetvédelmi rendelet Köztisztasági rendelet
I. Általános rendelkezések
II. Értelmező rendelkezések
III. A föld védelme
IV. A felszín és felszín alatti vizek védelme
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A R. klasszikus környezetvédelmi rendelet megalkotása a jelen előterjesztésnek nem
képezi tárgyát, arra szepteberben fog sor kerülni.
A Köztisztasági rendelet nem terjed ki továbbá azon magatartási szabályokra, amelyet a
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényben (a továbbiakban: Jat.) foglalt elveknek
megfelelően felsőbb jogszabály vagy más helyi rendeletek szabályoznak, mint a
köztisztasági szabálysértés a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény a parlagfű és más
allergén növények elleni közérdekű védekezés az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. tv. (Éltv.) 17.§-a , 50.§-a és 60.§-a, a parlagfű elleni
közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés
költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. évi
Korm. rendelet.

A rendelet előkészítése során mérlegeltük, hogy van-e lehetőség gyomirtó szerek
közterületen történő használatára vonatkozó korlátozó szabályok bevezetésére. A
növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet 6.§ (2) bekezdése
értelmében „Közterületen, lakott területrészen, üdülőterületen - ideértve az ott áthaladó
vasúti pályatestet is -, közösségi célt szolgáló területen (így különösen oktatási,
egészségügyi, szociális intézmények, vallási közösségek intézményeinek területén), házi
kertben és jogszabály rendelkezése szerint az ingatlantulajdonos kezelésébe utalt
közterületen kizárólag az engedélyokirat szerint, II. vagy III. forgalmi kategóriába tartozó
növényvédő szerek használhatók fel.” Az alapvető jogok biztosa az AJB-6598/2012. sz.
egyedi ügyben hozott állásfoglalásában kitért arra, hogy a gyomirtó szerek belterületi
felhasználásának kiemelt jelentősége van a parlagfű elleni védekezés terén. A
pollenforrások leghatékonyabb módja a vegyszeres gyomirtás, ugyanis a mechanikai
beavatkozások (pl. kaszálás) következtében kialakult stresszhelyzetre gyorsabb
növekedéssel, virágzással reagál a növény.
Megállapítható tehát, hogy magasabb szintű jogszabály lehetőséget biztosít különböző
gyomirtó szerek használatára, a vegetációs időszaka alatt pedig - az emberi egészség
védelmének szempontjából - szükségszerűvé válhat a használata. Különös tekintettel ez
utóbbira a gyakorlati jogalkalmazásban nincs lehetőség annak megvizsgálására, hogy az
érintett területen fellelhető volt-e allergén gyomnövény, így e magatartáshoz jogszerűen
szankció sem rendelhető.
Ettől eltérően a R. felülvizsgálata során adott a lehetőség, hogy elvi, ajánlás szinten a
Képviselő-testület kifejezze azon szándékát, hogy a környezetvédelmi szempontok
mentén, meghatározott területeket kiemelve (pl. a csapadékvíz-elvezető rendszernél, élő
vizek közelében) a lakosságot a vegyszeres gyomirtás mellőzésére hívja fel.

A rendelet része, hogy a ha 70 év feletti ingatlanhasználó közterület tisztasága
tekintetében meghatározott kötelezettségének egészségügyi okból időlegesen vagy
tartósan nem tud eleget tenni, kérelmére a polgármester a szükséges munkákat
térítésmentesen elvégezteti. Az előzetes egyeztetésnél felmerült kérdés a hatásköri
szabályok, mivel a köztisztasági feladatok ellátásának ellenőrzése és szankcionálása
jegyzői feladata, koncepcionálisan felmerülhet jegyzői hatáskörbe vonása, illetve kérdés,
hogy az életkor, vagy az egészségügyi ok, egyéb pl. anyagi helyzet családi viszonyok stb. is
vizsgálatra kerüljön, a támogatás megállapításánál, ez a azonban a társadalmi egyeztetés
alapján beérkező vélemények alapján is bővebb kidolgozást igényelhet.
Kérem a Képviselő-testület szíves döntését az ügyben.
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Szentlőrinc, 2019. június 20.
Dr. Tóth Sándor
jegyző sk.

Döntési javaslat:

I. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendelettervezetet társadalmi egyeztetés
során érkezett véleményekre figyelemmel a júniusi rendes képviselő-testületi ülésre
beterjessze.
Döntéshozatal módja:

egyszerű többség

II
Az Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja …./2019.(….) önkormányzati
rendeletét az közterületek rendjéről szóló rendeletét

III. Az Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja …./2019.(….) önkormányzati
rendeletét az köztisztaságról szóló rendeletét
Döntéshozatal módja:

minősített többség

A rendeletalkotás Európai Uniós jogot nem érint.
Határozati javaslat

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

a közterülethasználat rendjéről szóló rendelet megalkotása I. olvasat
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért közterülethasználat
rendjéről önkormányzati rendelet megalkotásával az előterjesztésben írtak szerint azzal,
hogy a képviselő-testület felkéri az jegyzőt, hogy a rendelettervezetet az önkormányzat
hivatalos hirdetőtáblájára és weblapjára a társadalmi egyeztetés keretében felkerüljön. a
rendeletet társadalmasításra kerüljön.

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőt, hogy a rendelettervezetet
társadalmi egyeztetés során érkezett véleményekre figyelemmel a soron következő
képviselő-testületi ülésre beterjessze.
Felelős: Képviselő-testület
Végrehajtásért felel: Dr. Tóth Sándor jegyző
Határidő: I. fordulat a) pont 2019. június 27.
II. fordulat értelemszerűen
Kapja: -
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Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2019. (…….) KT. Határozata
a köztisztaságról rendjéről szóló rendelet megalkotása I. olvasat
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért köztisztaságról
önkormányzati rendelet megalkotásával az előterjesztésben írtak szerint azzal, hogy a
képviselő-testület felkéri az jegyzőt, hogy a rendelettervezetet az önkormányzat hivatalos
hirdetőtáblájára és weblapjára a társadalmi egyeztetés keretében felkerüljön. a
rendeletet társadalmasításra kerüljön.
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőt, hogy a rendelettervezetet
társadalmi egyeztetés során érkezett véleményekre figyelemmel a soron következő
képviselő-testületi ülésre beterjessze.
Felelős: Képviselő-testület
Végrehajtásért felel: Dr. Tóth Sándor jegyző
Határidő: I. fordulat a) pont 2019. június 27.
II. fordulat értelemszerűen
Kapja: -

Szentlőrinc, 2019. június 20.
Dr. Tóth Sándor
jegyző sk.

6

Általános indokolás (közterület)
Helyi önkormányzat feladatkörében eljárva – Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)
bekezdés a) pontja és (2) bekezdése értelmében – a törvény által nem szabályozott helyi
társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján a helyi
közügyek intézése körében önkormányzati rendeletet alkot.
Figyelemmel arra, hogy e társadalmi viszonyok és érdekek folyamatosan változó
összességet alkotnak az elfogadott és szabályszerűen kihirdetett önkormányzati
rendeletek meghatározott időszakonkénti felülvizsgálata indokolt.

Amennyiben a felülvizsgálat eredményeképp megállapításra kerül, hogy adott rendelet
hatályának fenntartása a társadalmi, gazdasági vagy szociális érdek hiánya miatt a
továbbiakban nem indokolt, vagy a magasabb rendű jogszabályi környezetnek való
megfelelés okán már nem szabályszerű, az adott rendelet hatályon kívül helyezéséről kell
rendelkezni, a társadalmi viszonyok újra szabályozását el kell végezni.
E rendelet célja a fenti követelményeknek való megfelelés biztosítása.

A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XŐŐ.14.) IRM rendeletben
foglalt szabályokat.
Részletes indokolás
1.§
Rendelet hatálya
2.§

Értelmező rendelkezések

3-19.§
A közterülethasználat rendjét meghatározó egyes szabályozási pontokat tartalmazza
20.-21§
Záró és vegyes rendelkezések.

22. §

Módosító rendelkezések.
Szentlőrinc, 2019. június 20.
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Dr. Tóth Sándor Jegyző sk.

HATÁSVIZSGÁLAT (közterület)
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- ában meghatározottakra figyelemmel,
egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló …/2018.(…) számú
önkormányzati rendelet tervezetében (a továbbiakban: tervezet) foglaltak várható
hatásai az alábbiak szerint összegezhetők:
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Közterület-használati
engedélyt vendéglátóhelyek előkertjeire, mobil reklámtáblák elhelyezésére, hangos
hirdetésekre, kereskedelmi egységek árusítási igényeihez adtunk ki elsősorban. Az
érintett vállalkozói réteg az eddigi eljárási rendet elfogadta, abban jelentős változás nem
következik be. Gazdasági, költségvetési hatása, hogy valamelyest növelheti a helyi
közterülethasználat bevételét.
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei: Nincsenek
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Nincsenek
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, A Jat. előírásainak eleget téve végeztük el
a felülvizsgálatot.
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre
állnak.
Szentlőrinc, 2019. június 20.

Dr. Tóth Sándor Jegyző sk.
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Általános indokolás (köztisztaság)
Helyi önkormányzat feladatkörében eljárva – Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)
bekezdés a) pontja és (2) bekezdése értelmében – a törvény által nem szabályozott helyi
társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján a helyi
közügyek intézése körében önkormányzati rendeletet alkot.
Figyelemmel arra, hogy e társadalmi viszonyok és érdekek folyamatosan változó
összességet alkotnak az elfogadott és szabályszerűen kihirdetett önkormányzati
rendeletek meghatározott időszakonkénti felülvizsgálata indokolt.

Amennyiben a felülvizsgálat eredményeképp megállapításra kerül, hogy adott rendelet
hatályának fenntartása a társadalmi, gazdasági vagy szociális érdek hiánya miatt a
továbbiakban nem indokolt, vagy a magasabb rendű jogszabályi környezetnek való
megfelelés okán már nem szabályszerű, az adott rendelet hatályon kívül helyezéséről kell
rendelkezni, a társadalmi viszonyok újra szabályozását el kell végezni.
E rendelet célja a fenti követelményeknek való megfelelés biztosítása.

A rendelet-tervezet előkészítése során figyelembe vettük a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény és a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XŐŐ.14.) IRM rendeletben
foglalt szabályokat.
Részletes indokolás
1-2.§
Rendelet célja, hatálya,
3-.§

Értelmező rendelkezések
3-14.§

A köztisztasági feladataok rendjét meghatározó egyes szabályozási pontokat tartalmazza
15.-17§

Záró és vegyes rendelkezések.

18. §

Módosító rendelkezések.
Szentlőrinc, 2019. június 20.
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Dr. Tóth Sándor Jegyző sk.

HATÁSVIZSGÁLAT (köztisztaság)
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- ában meghatározottakra figyelemmel,
egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló …/2018.(…) számú
önkormányzati rendelet tervezetében (a továbbiakban: tervezet) foglaltak várható
hatásai az alábbiak szerint összegezhetők:
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Az ingatlan használók a
köztisztasági feladataik korábbi eljárási rendjét már elfogadta abba jelentős változás nem
következik be. Gazdasági, költségvetési hatása, nincs
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei: Nincsenek
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Nincsenek
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, A Jat. előírásainak eleget téve végeztük el
a felülvizsgálatot.
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: A szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre
állnak.
Szentlőrinc, 2019. június 20.
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Dr. Tóth Sándor sk.
Jegyző

Szentlőrinc Város Önkormányzata
ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. június 27-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére
Tárgy:
Előterjesztő:
Előterjesztést készítette:
Az előterjesztés a jogszabályi
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Tisztelt Képviselő-testület!
Rácz Magdolna, mint az alakuló Szentlőrinci Nyugdíjas Egyesületének tagja kérelemmel
fordult Szentlőrinc Városa felé Szentlőrinc településnév és a Művelődési Központ,
Könyvtár székhelyhasználata tárgyában. A kérelmező beadványában előadta, hogy a
megalakulás előtt álló egyesület nevében szeretnék szerepeltetni a „Szentlőrinci”
kifejezést, továbbá az Egyesületüket a Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha
székhellyel, - 7940 Szentlőrinc, Templom tér 1-3. - szeretnék bejegyeztetni.
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I.22.) KT rendelete a
névviselés kapcsán az alábbiakat tartalmazza.

Jogi személy elnevezéséhez a Szentlőrinc név használata az önkormányzat engedélyéhez
kötött. A név használata iránti kérelmet illeték- és díjmentesen, írásban lehet benyújtani
a polgármesterhez. A névhasználatra vonatkozó kérelemről a Képviselő-testület a
kérelem benyújtását követő rendes ülésén dönt.

Kérem, hozzon döntést a Képviselő-testület a „Szentlőrinci” név használata és a
székhelyhasználat meghatározása tárgyában.
Szentlőrinc, 2019. június 25.
Koltai Péter sk.
Polgármester
Határozati javaslat:
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2019.(VI.27.) KT. Határozata
a megalakulás előtt álló Szentlőrinci Nyugdíjas Egyesület
névhasználati kérelméről
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Rácz
Magdolna kérelmének helyt ad, és a megalakuló Szentlőrinci Nyugdíjas
Egyesülete részére a „Szentlőrinci” név használatát engedélyezi az alábbi célokra:
névviselés, honlapon történő szerepeltetés, szórólapokon, illetve közösségi
médiában való megjelenés. Az engedélyt a testület a Szentlőrinci Nyugdíjas
Egyesületének működési idejére adja ki.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a névhasználatról szóló
engedély kiadására és aláírására.
Felelős: Képviselő-testület
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal
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Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2019.(VI.27.) KT. Határozata
a megalakulás előtt álló Szentlőrinci Nyugdíjas Egyesület székhelyhasználat iránti
kérelméről
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
megalakuló Szentlőrinci Nyugdíjas Egyesülete részére engedélyezi a Művelődési
Központ, Könyvtár és Konyha intézmény székhely- 7940 Szentlőrinc, Templom
tér 1-3. - használatát.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a székhelyhasználatról szóló
engedély kiadására és aláírására.
Felelős: Képviselő-testület
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal
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Szentlőrinc Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
…../2019. ( …….) önkormányzati rendelete
közterületek rendjéről és használatáról
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
142/B. §-ában, 142/C. § (1) bekezdésében, valamint a közigazgatási szabályszegések
szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával
összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül
helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény 3. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, valamint az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselőtestülete Jogi és Ügyrendi Bizottsága, és Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:

I.
A rendelet hatálya
1. §

A rendelet hatálya kiterjed:

a) a Szentlőrinc Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
tulajdonában álló, és az ingatlan-nyilvántartásban közterületként
nyilvántartott földterületekre,
b) az Önkormányzat tulajdonában álló belterületi földrészletek, illetőleg
építmények közhasználatra átadott részére, továbbá
c) az Önkormányzat kezelésében álló földrészletek közhasználatra átadott
részére (a továbbiakban együtt: közterület).

II.
Értelmező rendelkezések
2. §

E rendelet alkalmazásában:

a) Fülke: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített, illetve azon álló
huzamos emberi tartózkodásra alkalmas 2 négyzetmétert meg nem haladó
alapterületű építmény.
b) Pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített, illetve azon álló,
huzamos emberi tartózkodásra alkalmas, 2-12 négyzetméter alapterületű
építmény.
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c) Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló 12 négyzetméter
alapterületűnél nagyobb építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben
teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés
vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés,
illetve tárolás céljából.
d) Nyílt szerkezetű pult, illetve állvány: térelemekkel nem határolt, talajhoz nem
rögzített, ideiglenes, kereskedelmi célokat szolgáló szerkezet.
e) Mozgóbolt: kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű vagy
járműre szerelt vagy általa vontatott eszköz.
f) Lakossági jellegű őrzött parkoló: ideiglenes jellegű parkoló, amely kizárólag az
adott területen lakó népesség parkolási igényeit elégíti ki.
g) Szeszes ital: azonos a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben
mindenkor meghatározottal.
h) Szórólaposztás: kis terjedelmű, hirdetési (terméket vagy szolgáltatást
népszerűsítő) vagy tájékoztatási célú nyomtatvány, irat kézből kézbe történő
ingyenes átadása.
i) Vásár, piac: azonos a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben
mindenkor meghatározottal.
j) Rendezvény: olyan – legalább 50 fő részvételével tartott - összejövetel, amelyet
egy előre ismert (társadalmi, tudományos, szakmai, kulturális, sport, vallási stb.)
célból tartanak meghatározott helyen és időben.
k) Cégtábla: gazdálkodó szervezet azonosítására szolgáló, a gazdálkodó szervezet
nevét és az adott helységben folyó tevékenységét tartalmazó, jogszabályban
előírt adattartalmú, a gazdálkodó szervezet székhelyének, telephelyének
bejáratánál elhelyezett, többnyire falhoz rögzített, annak síkjához alkalmazkodó,
egyéb reklámot nem tartalmazó tábla.
l) Címtábla: a cégtáblával azonos formájú és tartalmú, de nem gazdasági
tevékenységgel kapcsolatos információt, hanem közérdekű információt
megjelenítő jelzés, beleértve az ezekkel egybefüggően vagy külön elhelyezett
közérdekű tájékoztatást.
m) Tömegközlekedési (autóbusz stb.) megálló: a tömegközlekedési járműre történő
fel- és leszállás lefolytatására, illetve a tömegközlekedési járműre történő
várakozás céljára közterületen elkülönített terület, amely, ha kiépítése (így
járdasziget jellege, korlátokkal való ellátása stb.) jellegéből vagy egyéb jelzésből
más nem következik, a megállót, állomást jelző táblától a járda területéből
autóbusz esetén 2 m széles és 18 m hosszú, egyéb jármű esetén 2 m széles és 12
m hosszú, kettős megálló esetén 2 m széles és 36 m hosszú terület, valamint a
megállóhelyeknél létesített utasváró.

III.
A közterületek besorolása

3. §
(1) A közterületeket két kategóriába kell sorolni:

a) kiemelt jelentőségű közterületek (a továbbiakban: "A" kategóriába tartozó
közterületek);
b) egyéb közterületek (a továbbiakban: "B" kategóriába tartozó közterületek).
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(2) Az "A" kategóriába tartozó közterületeket a rendelet 1. számú melléklete
határozza meg. A mellékletben fel nem sorolt közterületek a "B" kategóriába
tartoznak.

IV.
A közterületek használata és a közterület-használati hozzájárulás

4. §
(1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra - a jogszabályok keretei között bárki szabadon használhatja.

(2) A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem
csorbíthatja.
(3) Gépjármű közterületen való parkolása a közterület olyan használatának minősül,
amelynek egyes kérdéseiről külön jogszabály rendelkezik.
(4) Rendeltetésétől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület
vagy annak meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét az e
rendeletben megfogalmazott módon akadályozza.

5. §
(1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (a továbbiakban: közterülethasználat) - ide nem értve a 4. § (3) bekezdésében írt eseteket – az Önkormányzat
közterület-használati hozzájárulása (a továbbiakban közterület-használati
hozzájárulás) szükséges.

(2) Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni:

a) építési, hibaelhárítási munkával kapcsolatos létesítmények (például: építési
állványzat, munkaterület körülhatárolása, irodakonténer, konténer és
tartozékai stb.), valamint építmények és törmelékek elhelyezéséhez,
fennmaradásához, tárolásához;
b) az alkalmankénti rakodáshoz, költözéshez szükséges közterületi helyszín
kizárólagos használatához;
c) a
közút
területén
kívül
gépjármű-várakozóhelyek
létesítéséhez,
fennmaradásához;
d) lakossági jellegű őrzött parkoló létesítéséhez, fennmaradásához;
e) a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról
szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 7. §-ában foglalt esetben;
f) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és berendezések elhelyezéséhez,
fennmaradásához, amennyiben azok nem a közút tartozékai;
g) települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló konténer közterületen történő
kihelyezéséhez,
szelektív
hulladékgyűjtő
sziget
létesítéséhez,
fennmaradásához;
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h) fák és zöldterületek védelmét biztosító, építési engedélyhez nem kötött
berendezések és fenntartási eszközök elhelyezéséhez, fennmaradásához;
i) közterületi növényzettelepítéséhez;
j) árusításhoz, ideértve a kézből történő árusítást is, szolgáltató tevékenység
végzéséhez;
k) árusító, árusítással kapcsolatos és szolgáltató fülke, pavilon, épület, üzlet
létesítéséhez, fennmaradásához, működéséhez, árubemutató kihelyezéséhez,
fennmaradásához;
l) a közterület egyéb kereskedelmi, vendéglátó-ipari és turisztikai
hasznosításához (például: vendéglátó-ipari terasz, előkert);
m) közterületbe nyúló védőtető, előtető, ernyőszerkezet elhelyezéséhez,
fennmaradásához, ha az a közterületbe az épület azon falának síkjától, amelyre
rögzítették, 10 cm-en túl nyúlik be, vagy ha annak közterülettel érintkező
felülete az 1 négyzetmétert meghaladja;
n) utcai árusító és egyéb automaták (például: pénzváltó, ital, tömegközlekedés
igénybevételére jogosító jegy, ATM stb.) felállításához, fennmaradásához;
o) vásár, piac tartásához;
p) sport-, kulturális- és családi eseményekkel kapcsolatos rendezvények,
kiállítások megtartásához szükséges közterületi helyszín használatához,
valamint mutatványos tevékenység folytatásához, továbbá az ezekhez
kapcsolódó
ideiglenes
parkolók
létesítéséhez,
elhelyezéséhez,
fennmaradásához;
q) a közlekedési szolgáltatással kapcsolatos megállóhelyeken létesített fülke és
várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő állomás, üzemanyag-egységárat jelző
berendezés létesítéséhez, fennmaradásához;
r) hirdető-berendezés és reklámhordozó elhelyezéséhez, fennmaradásához,
ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés közterületen
történő elhelyezését, fennmaradását is, továbbá a közterületre jogszerűen különösen hozzájárulás vagy jogszabály rendelkezése alapján - kihelyezett
bármilyen építményre vagy tárgyra (különösen pavilonra, nyílt szerkezetű
elárusítópultra vagy építési, illetve egyéb célt szolgáló állványzatra, előtetőre,
védőtetőre, ernyőszerkezetre) felszerelt reklám, illetve reklámhordozó
berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához; (a továbbiakban együttesen:
reklámtevékenység);
s) film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez akkor, ha az a
közterület rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig akadályozza,
t) sport-, kulturális és családi eseményekkel kapcsolatos rendezvények,
kiállítások, vásárok, piacok (a továbbiakban együtt: rendezvények)
megtartásához szükséges közterületi helyszín használatához, valamint
mutatványos tevékenység folytatásához, továbbá az ezekhez kapcsolódó
ideiglenes parkolók létesítéséhez, elhelyezéséhez, fennmaradásához,
u) a közlekedésben való, az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 5. §-ának
(1) bekezdésében meghatározott valamely feltétellel nem rendelkező, vagy a
közlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordozó céllal való
elhelyezéséhez, tárolásához,
v) utcabútor, figyelmeztető és tájékoztató tábla, köztéri óra elhelyezéséhez,
fennmaradásához;
w) szórólap osztásához;
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x) szórakoztató tevékenység folytatásához, beleértve a portrérajzolást és
utcazenélést is;
y) adománygyűjtéshez, étel- és élelmiszerosztáshoz szükséges építmények,
berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához.

6. §
Nem kell a közterület-használati hozzájárulás:

a) a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával
kapcsolatos munkák elvégzéséhez;
b) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait
szolgáló berendezések elhelyezéséhez;
c) tömegközlekedési járművek megállóiba elhelyezett fedett buszváró
létesítéséhez;
d) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó
munkálatok elvégzéséhez;
e) elektronikus hírközlési építmények, valamint közműves berendezések, illetve
létesítmények hibaelhárításához szükséges munkák elvégzéséhez;
f) a gyülekezési jogról szóló törvényben meghatározott békés felvonulások,
tüntetések megtartásához, kivéve az ehhez kapcsolódó kereskedelmi,
vendéglátó és reklámtevékenység végzését;
g) kizárólag politikai célú: aláírásgyűjtéshez, szórólap osztáshoz, tájékoztatáshoz,
szóbeli kampánytevékenység végzéséhez;
h) film-, fénykép-, televízió-, video- és hangfelvétel készítéséhez, ha az a közterület
rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig, vagy 15 m2
alapterületnél nagyobb mértékben nem akadályozza.
i) költözködés alkalmával történő rakodás, ha az a 24 órát nem haladja meg és a
közlekedést nem akadályozza,
j) közterületen önkormányzati érdekből elhelyezett irányítótábla elhelyezése,
k) közterületen postaláda, telefonfülke elhelyezése,
l) közterületen települési szilárd és települési szelektív hulladékgyűjtő edény
elhelyezése,
m) közterületen energiaellátó, ivóvíz, szennyvízelvezető, nyílt vagy zárt rendszerű
csapadékvíz elvezető, hírközlési vezetékek hibaelhárítási munkáinak végzése,
de 3 napon belül a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalban be kell
jelenteni a hibaelhárítás pontos helyét és a helyreállítás időpontját.

7. §
(1) Nem adható közterület-használati hozzájárulás:

a) olyan tevékenység gyakorlására, amely a környezetre káros hatással lenne, a
közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné;
b) zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott levő növényállományt
maradandóan károsítja és a helyreállítása nem lehetséges, kivéve a területükön
húzódó közművek javításához, létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen
munkálatokat;
c) olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést vagy
az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná;
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d) tömegközlekedési járművek megállóiba, kivéve, ha a közterület igénybevétele
az utasforgalom céljait, vagy az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja;
e) olyan létesítmények és berendezések létesítésére, amelyek működtetéséhez a
szükséges energia- és vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelő zárt
rendszerű szennyvízelvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a
felhasználás mértéke nem állapítható meg;
f) az „A” kategóriába tartozó közterületre üzemképtelen jármű, vagy más gépek
tárolásához, a „B” kategóriába tartozó közterületre üzemképtelen jármű 10
napot meghaladó tárolásához;
g) göngyöleg tárolása, amennyiben az nem közterületi árusításhoz kapcsolódik,
h) jármű iparszerű javítására;
i) közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához;
j) árusító, kereskedelmi vagy szolgáltató célokat szolgáló és zárt szerkezetű
épületek létesítéséhez, kivéve, ha a Kerületi Építési Szabályzat ezt lehetővé
teszi;
k) az olyan reklámtevékenységhez, amely a hatályos jogszabályoknak nem felel
meg;

(3) Megtagadható a közterület-használati hozzájárulás abban az esetben:

a) ha az igényelt közterületen egyéb közösségi szempont, így különösen
a.a közfeladat ellátásának biztosítása;
a.b az Önkormányzat érdekkörében felmerülő építési, felújítási, és közterületfenntartási munkálatok elvégzése;
a.c a közterület eredeti célja szerinti használatának aránytalan mértékben
történő korlátozása;
a.d vallási és jótékonysági célú tevékenység biztosítása;
a.e sport- és kulturális rendezvények lebonyolítása;
a.f az Önkormányzatnak és intézményeinek rendezvénye;
a.g egyéb önkormányzati érdek ezt indokolja;
b) ha a kérelmet a kérelmező nem terjeszti elő a használat kezdő időpontja előtt
legalább 15 nappal, 3 hónapot meghaladó időtartamú használat esetén legalább
21 nappal, kivéve az építési konténerrel, betonpumpa, daru elhelyezésével
kapcsolatos kérelmek beadása, mely esetekben a használatot megelőző
munkanapon is benyújtható;
c) ha a kérelem állatforgalmazási tevékenység végzésére irányul;
d) ha a kérelmező nem csatolja hiánytalanul a 8. § (3) bekezdésben felsoroltakat;
e) ha a hozzájárulást kérőnek közterület-használati díjtartozása van.

V.
A közterület-használati hozzájárulás kérelmezése

8. §
(1) A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet
használni kívánja. Építési engedélyhez kötött építmény esetében és az építési
munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőnek vagy az
általa meghatalmazott személynek kell a közterület-használati hozzájárulást
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beszereznie. Szórólaposztás esetén a közterület-használati hozzájárulást annak
kell kérnie, akinek érdekében a szórólapot osztani kívánják.

(2) A hozzájárulás iránti kérelmet – kivéve a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény
(továbbiakban: Filmtv.) hatálya alá tartozó filmalkotások forgatása céljából
történő igénybevételt – az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához, az erre a
célra rendszeresített formanyomtatványon, az abban felsorolt mellékletek
csatolásával együtt célszerű benyújtani.
(3) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell
különösen:
a) a kérelmező nevét és lakóhelyének, illetve székhelyének és telephelyének címét,
telefonszámát, valamint e-mail címét;
b) a közterület-használat célját és időtartamát;
c) a közterületen folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerű
másolatát;
d) a kérelmező által folytatni kívánt tevékenységben részt vevők (közreműködők)
nevét és lakcímét, vagy székhelyének és telephelyének címét, képviselőjének
elérhetőségét;
e) a közterület-használat helyének helyrajzi szám szerinti, pontos
területnagysággal és a használat módjával történő meghatározását;
f) 1:100 méretarányú helyszínrajzot, mely tartalmazza az e) pontban foglaltak
megjelölését, az utcabútorok, fák, egyéb közlekedést befolyásoló elemek
feltüntetésével, melyben fel vannak tüntetve a környező utcák, az utcabútorok,
fák, egyéb közlekedést befolyásoló elemek is;
g) rendezvények esetén a programleírást, továbbá a tervezett résztvevői létszámot
és a tervezett illemhelyek – külön megjelölve az akadálymentesítettek – helyét
és darabszámát;
h) építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal
összefüggő közterület-használat esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást
és a jogszabályban előírt esetekben a végleges építésügyi hatósági engedélyt;
i) építmény, létesítmény, berendezés elhelyezése esetén, kereskedelmi,
szolgáltató és árubemutatási célokra vonatkozó kérelem esetén, továbbá
teraszkérelmekhez a kitelepülés tervezett módját bemutató látványtervet vagy
műszaki leírást, feltüntetve az anyag- és színhasználatot is valamint az érintett
közterület fényképét;
j) cég- és címtábla, hirdető-berendezés, reklámhordozó elhelyezése esetén a cég-,
címtábla, hirdető-berendezés, reklámhordozó látványtervét és az érintett
közterület fényképét;
k) a településképi megjelenést érintő esetben a bejelentés tudomásulvételét
tartalmazó igazolást, vagy településképi engedélyt valamint fényképet;
l) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amennyiben a
kérelmet nem a kérelmező írja alá;
m) ha a folytatni kívánt tevékenység nem csak a jelen rendelet hatálya alá tartozó
közterületet érint, a más érintett ingatlanokra vonatkozó tulajdonosi
hozzájárulást;
n) települési szilárd hulladék képződésével járó közterület-használatra vonatkozó
kérelem esetén annak igazolását, hogy a települési szilárd hulladékkal
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kapcsolatos közszolgáltatást – ennek teljesítésére jogosult szolgáltató útján –
igénybe veszi;
o) közút igénybevétele esetén a vonatkozó helyszínt ábrázoló, a BKK Közút Zrt.
Forgalomtechnikai Igazgatósága által jóváhagyott forgalomtechnikai tervet.

(4) Hozzájárulás akkor is szükséges, ha a közterület-használat díjmentes.

(5) A közterület-használati hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb
hatósági, szakhatósági engedélyek, hozzájárulások, vélemények, nyilatkozatok
beszerzését.

VI.
A közterület-használati hozzájárulás megadása

9. §
(1) A közterület-használati hozzájárulás megadásáról a jegyző dönt.

(2) Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel, meghatározott, egy
évet meg nem haladó időtartamra, legfeljebb a naptári év végéig adható. Indokolt
esetben kérelemre, a jegyző ettől eltérő határozatot hozhat. Kérelemre a
közterület-használati hozzájárulás naptári éven belül módosítható, a díjtételek
megváltoztatása jogának fenntartásával.
(3) A közterület-használati hozzájárulási kérelem elbírálása során figyelembe kell
venni Szentlőrinc Város Önkormányzat Helyi Építési Szabályzatát (HÉSZ),
valamint a Szabályozási Tervet (SZT), a településképi, városrendezési,
műemlékvédelmi, közlekedési, környezetvédelmi, közegészségügyi és
köztisztasági előírásokat, kereskedelmi és turisztikai szempontokat, a
reklámelhelyezésekről szóló 16/2017. (X.27.) önkormányzati rendeletben
foglaltakat s érvényesíteni kell az egyéb jogszabályok előírásait is.
(4) A kérelem elbírálása során elsőbbséget kell biztosítani az építmények építésével,
javításával és karbantartásával kapcsolatos közterület-használatnak.
(5) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre – különösen állvány,
építőanyag, törmelék elhelyezésére – közterület-használati hozzájárulás csak az
építési munka végzésének tartamára adható.

(6) A közterület-használattal járó járulékos költségek (energiadíj, vízdíj stb.) viselése
és megfizetése a jogosult kötelezettsége.

(7) Az országgyűlési képviselő és az önkormányzati, valamint az egyéb képviseleti
szervekbe való választással, továbbá népszavazással kapcsolatos hirdetőberendezések elhelyezéséhez a választás napjának kitűzését követő naptól a
választások napját követő 15. napig terjedő időszakra adható közterülethasználati hozzájárulás.
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(8) A Szentlőrinci Omega Üzletsoron levő alkalmi árusító helyként kijelölt
közterületen árusító személyek a helyszínen, az árusítás napján jogosultak és
kötelesek a közterület-használati díj megfizetésére.

10. §
(1) A közterület-használati hozzájárulásnak tartalmaznia kell különösen:

a) a jogosult nevét és lakóhelyének, illetve székhelyének, telephelyének címét;
b) az Önkormányzat hozzájárulását;
c) a közterület-használat célját és időtartamát, illetve azt a feltételt, amelynek
bekövetkeztéig a hozzájárulás érvényes;
d) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek
pontos meghatározását;
e) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és
megfizetésének módját, egyéb esetben a díjmentesség tényét és jogcímét;
f) szükség szerint utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közreműködő
szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén
érvényes;
g) a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági
előírásokról és kikötésekről szóló tájékoztatást, a városképi követelményeket, a
környezetvédelmi, valamint a munka- és balesetvédelmi előírásokra történő
utalást;
h) a közterület-használati hozzájárulás átengedésének tilalmát annak rögzítésével,
hogy a közterület-használati hozzájárulás kizárólag a jogosult részére szól,
azonban lehetősége van a közterület- használathoz közreműködőket igénybe
venni, de a közterület-használat joga tovább nem ruházható;
i) a jogosult közterületet érintő tevékenységében részt vevők (közreműködők)
nevét és lakcímét;
j) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási,
karbantartási és tisztántartási kötelezettség előírását;
k) a hozzájárulás megszűnése esetére az eredeti állapot kártalanítási igény nélküli
helyreállításának kötelezettségét.

(2) A közterület-használati hozzájárulás jogosultja köteles 8 napon belül bejelenteni a
közterület-használati hozzájárulásban meghatározott adatainak változását.

VII.
A döntés közlése

11. §
(1) A közterület-használati hozzájárulás tárgyában hozott döntést meg kell küldeni:
a) a kérelmezőnek;
b) a közterületfelügyeletnek
c) a hozzájárulás megadása esetén a közterület-használati díj beszedésével
megbízott szervnek.

(2) A rendezvényekkel kapcsolatos közterület-használati hozzájárulás megadásáról
értesíteni kell a Szigetvári Rendőrkapitányságot is.
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(3) Amennyiben a kézbesítés a kérelmező által a kérelmen feltüntetett címen bármely
okból nem lehetséges, úgy a visszaküldött értesítést a kézbesítés második
megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.

(4) Azon közterület-használók esetében, akik közterületet közterület-használati
hozzájárulás nélkül – jogellenes módon – használnak, az (1) bekezdésben
foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az értesítési címnek azt a címet
kell tekinteni, amely a jogellenes közterület-használatot megvalósító építményen
vagy tárgyon fellelhető, vagy egyéb módon (pl. telefonszám alapján)
megállapítható.

VIII.
A filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó különös
szabályok

12. §
(1) Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni film-, fénykép-, televízió-,
video- és hangfelvétel készítéséhez, ha az a közterület rendeltetésszerű
használatát 30 percnél hosszabb ideig, vagy 15 m2 alapterületnél nagyobb
mértékben akadályozza, kivéve, ha az a Filmtv. hatálya alá tartozik.

(2) Filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződés
jóváhagyásáról, a jóváhagyás megtagadásáról, a jóváhagyás egyedi feltételeinek
meghatározásáról, a kérelmezővel tartott egyeztetés eredményének
jóváhagyásáról, valamint a jogellenes közterület-használat következményeiről –
jelen rendeletben foglalt szempontoknak és szabályoknak megfelelően – a
polgármester dönt.
(3) Filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződés
jóváhagyásának egyedi feltételeként kell meghatározni mindazon előírásokat,
amelyeket a kérelmezett közterület-használattal kapcsolatban a közútkezelő a
véleményében, a forgalomtechnikai kezelő-üzemeltető az általa jóváhagyott
forgalomtechnikai tervben, a zöldfelület kezelője a hozzájárulásban, vagy bármely
más, a kérelmezett közterület-használat folytán érintett szerv, szervezet
nyilatkozatában meghatároz. A közút közterület-használatára vonatkozó
közútkezelői vélemény hiányában a hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(4) A közterület filmforgatási célú használata esetében a közterület-használati díjak
mértékére és emelkedésére Filmtv. rendelkezései az irányadók.
(5) A közterület filmforgatási célú használatáért fizetendő díjat legkésőbb a forgatás
megkezdése előtt meg kell fizetni.
(6) A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható, valamint a
rendkívüli természeti események miatt kieső napokon a kötelezett a közterülethasználati díj megfizetése alól mentesül. Az Önkormányzat a közterület
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használatát a filmforgatás akadályának elhárulását követő 7 naptári napon belül
köteles újra biztosítani.

(7) Jogellenes a filmforgatási célú közterület-használat, ha a közterület-használatra a
filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződésben
foglaltakat megszegve, vagy hatósági szerződés nélkül, illetve jogszabály
sérelmével kerül sor.

(8) A közterületek filmforgatási célú használatára és a jogellenes filmforgatási célú
közterület-használat jogkövetkezményeire e rendelet előírásait a Filmtv.-ben, és a
közterületek és állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú
használatának részletes szabályairól szóló 302/2016. (X. 13.) Korm. rendeletben
meghatározott eltérésekkel – és ezen díjak alapulvételével - kell alkalmazni.

(9) Filmforgatás esetén turisztikailag kiemelt közterületnek minősül a város egész
területe.

IX.
A közterület-használati hozzájárulás megszűnése és szünetelése

13. §
(1) A közterület-használati hozzájárulás megszűnik:

a) a hozzájárulásban meghatározott idő elteltével;
b) a hozzájárulásban meghatározott feltétel bekövetkeztével;
c) ha a területre üzemzavar-elhárítás miatt, vagy egyéb fontos közérdekből
szükség van;
d) a (2) bekezdésben meghatározott visszavonással,
e) a közterület-használati hozzájárulás alapján használatba adott közterület
tulajdonosa, vagy művelési ága megváltozásának ingatlan-nyilvántartási
bejegyzésével;
f) ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye vagy hatálya
megszűnik, vagy a jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát
egyébként elveszti;
g) a jogosult halálával vagy – jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
társaság esetén – jogutód nélküli megszűnésével;
h) ha a jogosult írásban bejelenti az Önkormányzatnak, hogy a fél évet meghaladó
időtartamú közterület használatával – érdekkörében felmerült méltányolható
okból – felhagy. A megszűnés napja az a nap, amelyen az Önkormányzat a
bejelentésről tudomást szerez.

(2) A közterület-használati hozzájárulást vissza kell vonni:

a) attól, akinek harminc napot meghaladó közterület-használati díjtartozása van
és azt írásbeli felszólítás ellenére nyolc napon belül nem fizeti meg;
b) a hozzájárulásban vagy a közterület-használatra, illetve az ezzel kapcsolatos
tevékenységekre vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése miatt.
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(3) A közterület-használati hozzájárulás megszűnése esetén a jogosult által már
befizetett használati díj időarányos részét, külön döntés nélkül – a közterülethasználati hozzájárulásban foglaltak szerint – vissza kell fizetni a jogosult részére.

14. §
(1) Az Önkormányzat fontos közérdekből a közterület használatának szünetelését
rendelheti el.
(2) A közterület-használat szünetelésének ideje nem számít bele a közterülethasználat időtartamába és nem lehet hosszabb, mint a hozzájárulás lejártáig még
hátralévő idő.
(3) A közterület-használat szünetelésének idejére a már befizetett közterülethasználati díj időarányos részét külön döntés nélkül – a közterület-használati
hozzájárulásban foglaltak szerint – vissza kell fizetni a jogosult részére.

15. §
(1) Ha a közterület-használati hozzájárulás megszűnik vagy szünetel, a jogosult
kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát – különösen annak
tisztaságát – haladéktalanul helyreállítani.
(2) A közterület-használattal járó kötelezettségek – így különösen a közterülethasználati díj megfizetése – szempontjából azt az időt is be kell számítani a
közterület-használatba, ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul
helyre nem állította.

(3) Arra az időtartamra, amely a közterület-használati hozzájárulás megszűnésétől a
közterület eredeti állapotának helyreállításáig eltelik, az egyébként irányadó
díjtétel ötszörösét kell megfizetni.

X.
A közterület-használati díj

16.§
(1) A közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni. A díjat a
jogosult a közterület tényleges használatára, illetve a közterületen elhelyezett
létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles a közterületi
hozzájárulásban rögzített időtartamra és módon megfizetni.

(2) A közterület-használati díjat tevékenységenként, a közterület kategóriába
sorolása és a közterületen folytatni kívánt tevékenység jellege
figyelembevételével a rendelet 3. számú melléklete állapítja meg.

(3) A fizetendő közterület-használati díjat növelni kell az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. törvény szerinti általános forgalmi adóval.
(4) A közterület-használati díjat az 1. § c) pont szerinti közterületen az „A” kategória
legmagasabb díjú díjfizetési területére vonatkozó díj 1,2-szeresében,
munkaszüneti és ünnepnapokon 2-szeresében kell megállapítani.
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(5) A közterület-használati díjak évre, hónapra, napra, órára, darabra,
négyzetméterre számolhatók, a számítás szempontjából minden megkezdett év,
hónap, nap vagy óra egésznek számít.

(6) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény
négyzetméterekben számított területét, továbbá az alapterületen túlnyúló
szerkezet (ponyva, tető) területének vetületét együttesen kell figyelembe venni.
Hirdetőtábla és hirdetőberendezés esetén annak hirdetőfelületét kell számításba
venni. A számítás szempontjából minden töredék négyzetméter egész
négyzetméternek számít.
(7) A kézből történő utcai árusítás, továbbá a szórólaposztás esetében a fizetendő díj
szempontjából az 1 fő által elfoglalt terület egységesen 1 négyzetméternek
tekintendő.
(8) A közterület-használati díjat egy összegben, a használat megkezdése előtt,
legkésőbb a közterület-használati hozzájárulás véglegessé válását követő 15
napon belül kell megfizetni.

(9) A közterület-használati díj megfizetésére – kérelemre, a polgármester döntése
alapján – részletfizetési kedvezmény adható. A részletfizetés engedélyezése
esetén hat havi díjat a közterület-használat megkezdése előtt egy összegben, a
fennmaradó díjat háromhavi egyenlő részletben kell megfizetni.
(10) Aki a közterület-használati hozzájárulásban meghatározott használati díjat a
használat megkezdése előtt nem fizeti meg, és megkezdi a közterület használatát,
azzal szemben a jogellenes közterület-használat e rendelet 19. §-ában
meghatározott jogkövetkezményeit kell alkalmazni.

XI.
Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól és kedvezmények
17. §
(1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:

a) a közterület-fenntartói szolgáltatást nyújtó szervezet által fenntartott
létesítményekért, berendezésekért;
b) az Önkormányzat és intézményei által szervezett rendezvények esetében;
c) hivatalosan nyilvántartásba vett szervezetek (pl. egyház, alapítvány, társadalmi
szervezet) karitatív tevékenysége esetén;
d) mindazon vallási, politikai rendezvény, illetve tevékenység vagy kiállítás, amely
nem jár jövedelemszerző tevékenység folytatásával és az azon való részvétel
ingyenes;
e) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a
tűzoltóság és a vízügyi szolgálat közterületi létesítményeiért;
f) a műemléki védettség alatt álló épület felújítási munkálataival kapcsolatos
építőanyag, állványzat elhelyezéséért;
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g) tömegközlekedési szolgáltatással kapcsolatos jegyárusító automaták
felállításához, fennmaradásához önkormányzat által kötött megállapodás
alapján;
h) köztisztasággal kapcsolatos építmények, berendezések felállításához,
fennmaradásához;
i) elektromos autók töltésére szolgáló várakozóhely kialakításáért és a hozzá
tartozó töltőoszlop telepítéséért, valamint ezek használatáért, mindaddig, amíg
azok ingyenesen vehetők igénybe a szolgáltatást használók részére.
j) közterületi növényzettelepítéséhez;

(2) A polgármester a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján, a közterülethasználati díjat mérsékelheti vagy elengedheti:

a) az Önkormányzat érdekében végzett építési, felújítási, és közterület-fenntartási
munkálatok esetében;
b) társasházak felújítási, építési munkái esetében méltányolható indokból – így
különösen az Önkormányzatnak a társasházban fennálló tulajdoni hányadára
tekintettel, Önkormányzattól nyert támogatásból finanszírozott munkálatok
esetén;
c) hivatalosan nyilvántartásba vett szervezetek (pl. egyház, alapítvány, társadalmi
szervezet) vallási, kulturális tevékenysége esetén;
d) sport és környezetvédelmi célú használat esetén rendezvény, illetve
tevékenység vagy kiállítás, amely nem jár jövedelemszerző tevékenység
folytatásával és az azon való részvétel ingyenes;
e) kulturális célú használat és kiállítás esetén rendezvény, illetve tevékenység vagy
kiállítás, amely nem jár jövedelemszerző tevékenység folytatásával és az azon
való részvétel ingyenes;
f) a közterület filmforgatási célú használata esetén, amennyiben annak témája
oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő önkormányzat által kötött
megállapodás alapján;
g) ha a közterület használatára közfeladat ellátása céljából, a közfeladat
ellátásához szükséges mértékben van szükség;
h) ha a közterület használatára oktatási-felsőoktatási feladatok ellátása céljából,
ilyen feladat ellátásához szükséges mértékben van szükség;
i) vásár és piac üzemeltetése céljából;
j) vendéglátó-ipari és turisztikai tevékenység esetén a tevékenység átmeneti
szünetelése időtartamára.

(3) Önkormányzat által támogatott rendezvények esetén a szervező írásbeli
kérelmére a Gazdasági, Pénzügyi Bizottság javaslata alapján, a polgármester
részleges vagy teljes díjmentességet állapít meg. A kérelmet a Szentlőrinci Közös
Önkormányzati Hivatalba kell benyújtani, amely továbbítja a Gazdasági, Pénzügyi
Bizottság elnökének.

(4) A díjmentesség nem mentesíti a használót a közterülettel kapcsolatos járulékos
költségek, -különösen a terület helyreállítása, tisztántartása, irányító táblák
elhelyezése-, viselése alól.
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XII.
A közterület-használat ellenőrzése
18. §
(1) A közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát, vagy annak hiteles
másolatát a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani
és a (3) bekezdésben megjelölt ellenőrzésre jogosult személyek felhívására
felmutatni.

(2) A közterület-használati hozzájárulás alapján a közterületet a jogosult, valamint a
10. § (1) bekezdés i) pontjában felsoroltak (közreműködők) használhatják. A
közterület-használati hozzájárulás harmadik személy részére át nem engedhető,
az kizárólag a jogosult részére szól, azonban ez nem korlátozza a jogosult azon
jogát, hogy a közterület-használathoz közreműködőket vegyen igénybe.
(3) A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelők, a
jogszabályok szerint ellenőrzésre jogosult más szervek, illetve a közös
önkormányzati hivatal megbízott ügyintézői, a helyszínen vagy más alkalmas
módon ellenőrizhetik.
(4) Az ellenőrzésre jogosult megvizsgálja, hogy a közterület-használat a kiadott
hozzájárulás(ok)nak megfelelően valósul-e meg (használó személye, használat
célja, terület nagysága, közterület elhelyezkedése, közterület-használat
időtartama).

XIII.
A jogellenes közterület-használat következményei

19. §
(1) Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérő módon
(különösen a hozzájárulásban rögzített céltól, vagy tevékenységtől eltérő más
tevékenység kifejtésére, vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket
meghaladóan) használ, köteles a tulajdonos vagy megbízottja felhívására a
jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá
kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotának helyreállítására. E
kötelezettség elmulasztása esetén az Önkormányzat az eredeti állapot
helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti,
amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül
nem tesz eleget.

(2) Az Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és
az (1) bekezdésben szabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal
helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend,
közbiztonság, illetve a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos
sérelmének elhárítása érdekében vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt.
Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a közterületet
jogosulatlanul használó személy köteles viselni.
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(3) A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából a közterület rendje, rendeltetésszerű
használata súlyos sérelmének minősül, ha a jogellenes közterület-használat a
közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező [1/1975. (II. 5.) KPMBM együttes rendelet 5. §-ának (1) bekezdése], vagy a közlekedésben részt nem
vevő járművek reklámhordozó céllal való elhelyezése, tárolása útján valósul meg.
Ebben az esetben az Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás
mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet
nélkül azonnal helyreállíthatja. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit
ebben az esetben is a közterületet jogosulatlanul használó személy köteles
viselni.

(4) Azzal szemben, aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulásban
foglaltaktól eltérően, illetve a 12. § (7) bekezdésben meghatározott módon
használ, – a tényleges használat időtartamára és területére – az e rendeletben
meghatározott használati díj

a) háromszorosa szabható ki, amennyiben a jogellenes közterület-használat
időtartama meghaladja az 5 napot
b) ötszöröse szabható ki, amennyiben a jogellenes közterület-használat
időtartama meghaladja a 15 napot;
c) tízszerese szabható ki, amennyiben a jogellenes közterület-használat
időtartama meghaladja a 30 napot.

(4) Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően
illetve a illetve a 12. § (7) bekezdésben meghatározott módon használ, az – a
tényleges használat időtartamára és területére – az (4) bekezdés a) pontjában
foglaltaktól eltérően az e rendeletben meghatározott közterület-használati díj
ötszörösét köteles megfizetni, amennyiben a megelőző 5 éven belül három
alkalommal már megállapítást nyert a közterület jogellenes használata.

(5) A (4)-(5) bekezdésben meghatározott esetben a jegyző állapítja meg a jogellenes
közterület-használatot, dönt az attól való eltiltástól és a jogellenes használat
miatt a rendelet szerint fizetendő díj összegéről. A teljesítésre való felszólítást is
magában foglaló határozat kézbesítésére a 11. §-ban foglaltakat kell megfelelően
alkalmazni.
(6) A (4)-(5) bekezdésben foglaltakat abban az esetben is megfelelően alkalmazni
kell, ha a közterület-használati díj összegét a polgármester a 17. § (2)-(3)
bekezdése alapján mérsékelte, ebben az esetben a kiszabás alapja a rendeletben
megállapított teljes összegű díj és nem a mérsékelt használati díj.

(7) A (4) bekezdés szerint megállapított használati díjat a jogellenes közterülethasználatról rendelkező határozat véglegessé válását megelőzően benyújtott
kérelemre, az első fokú eljárás során a jegyző mérsékelheti, ha a kérelmező a
hozzájárulás nélküli vagy hozzájárulástól eltérő közterület-használatot
megszüntette, és a (4) bekezdésben megállapított használati díj megfizetése
számára – különös tekintettel jövedelmi, vagyoni viszonyaira – aránytalanul nagy
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vagyoni hátrányt jelentene. A mérsékelt használati díj összege nem lehet
kevesebb, mint az egyébként irányadó közterület-használati díj másfélszerese.

(8) Az e rendeletben szabályozott, és a Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselőtestületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 9/2018.( V.3.) önkormányzati
rendeletben foglalt magatartások esetén közigazgatási bírság kiszabásának is
helye van.
(9) A közigazgatási bírságolási eljárás nem mentesít a közterület-használati díj
fizetési és a helyreállítási kötelezettség alól.

XIV.
Záró és vegyes rendelkezések

20. §.
(1) Az e rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.

(2) A jegyző vagy a polgármester döntése elleni fellebbezést a döntés közlésétől
számított 15 (tizenöt) napon belül lehet előterjeszteni a képviselő-testülethez
címezve. A fellebbezést a képviselő-testület bírálja el a soron következő testületi
ülésén.
(3) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(4) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell
alkalmazni.

(5) A rendelet hatályba lépése előtt kiadott közterület-használati engedélyek
lejáratukig érvényesek.
(6) Hatályát veszti a Szentlőrinc Város Önkormányzat közterületek használatáról
szóló 11/2016.(IV.29.) rendelete.

21. §
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való
megfelelést szolgálja.
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XV.
Módosító rendelkezések
22. §
(1) Szentlőrinc Város Önkormányzat Önkormányzatának A Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 6/2015. (III.27.) önkormányzati rendeletének 3. számú
melléklete következő 3.4. ponttal egészül ki:

„[A Képviselő-testület a Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága hatáskörébe utalja az alábbi
önkormányzati hatósági ügyek intézését:]

„3… A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatot tessz a polgármesternek a
közterülethasználatról szóló rendeletben meghatározott a közterület-használati díj fizetése
alóli mentességi és a kedvezményekkel kapcsolatos kérelmek tekintetében.”

(2) Szentlőrinc Város Önkormányzat Önkormányzatának A Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 6/2015. (III.27.) önkormányzati rendeletének 4. számú
melléklete következő 4.13. ponttal egészül ki:

„[A Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja az alábbi önkormányzati
hatósági ügyek intézését:]

„4… Lefolytatja az eljárást és Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága javaslata alapján dönt a
közterülethasználatról szóló rendeletben meghatározott a közterület-használati díj fizetése
alóli mentességi és a kedvezményekkel kapcsolatos eljárásokban.”
(3) Szentlőrinc Város Önkormányzat Önkormányzatának A Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 6/2015. (III.27.) önkormányzati rendeletének 4. számú
melléklete következő 5.4. ponttal egészül ki:

„[A Képviselő-testület a Jegyző hatáskörébe utalja az alábbi önkormányzati hatósági
ügyek intézését:]

„5… Lefolytatja az eljárást és dönt a közterülethasználatról szóló rendeletben
meghatározott önkormányzati hatósági eljárásokkal kapcsolatban.”

Koltai Péter
Polgármester

Dr. Tóth Sándor
Jegyző
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Záradékok:
1. A rendelettervezet 2019. ………………….. napján kifüggesztésre került.

Kelt, Szentlőrinc, 2019……………………………..
A Jegyző nevében eljáró:

Szakács Honoráta képviselő-testületi referens

1. A
rendelet
2019………………………………….
napján
…………………………………………….. napján kihirdetésre került.

Kelt, Szentlőrinc, 2019. ………………………..

Dr. Tóth Sándor jegyző
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elfogadásra

és

1. számú melléklet a …/2019.(…...) önkormányzati rendelethez

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM
1./ Természetes személy, egyéni vállalkozó vonatkozásában

Kérelmező neve (leánykori név is): ...................................................................................................

anyja neve: ..................................................................................................................................................
születési helye, ideje: ...............................................................................................................................
Állandó lakhelyének címe: .....................................................................................................................

Adóazonosító száma: ...............................................................................................................................

2./ Jogi személy esetében

Cég megnevezése: .....................................................................................................................................

Székhely: .......................................................................................................................................................
Levelezési cím (telephely): ....................................................................................................................

Adószám: ......................................................................................................................................................
Bankszámlaszám: ......................................................................................................................................

3./ Közterület-használat célja: ....................................................................................................................

Időtartama: ..................................................................................................................................................

4./ a.) a közterület-használat helye (telepítési helyszínrajz) ..........................................................
...........................................................................................................................................................................

b.) módja, mértéke (m2-ben kifejezve): ............................................................................................

c.) a tevékenységhez használt eszköz, utca berendezési tárgy vagy jármű leírása
(anyaga, rögzítés módja, jármű esetén annak típusa, forgalmi rendszáma, stb.) .......
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
5./ Ha a közterület-használat célja mozgóbolt üzemeltetése:
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a) a mozgóbolt mozgási körzete: ........................................................................................................

b) megállási helyek: ..................................................................................................................................

6./ A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl.
cégbírósági, ill. bírósági bejegyzés, vállalkozói igazolvány, őstermelői igazolvány,
működési engedély, építési engedély, stb.) száma, megnevezése:
...........................................................................................................................................................................

7./ Díjfizetési kötelezettség alól felmentés iránti kérelem esetén annak indoklása:

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

8./ A rendeltetéstől eltérő használat során a felelős személy:

neve: ...............................................................................................................................................................

telefonszáma: ...............................................................................................................................................
..................., ....................................................................
.......................................
kérelmező aláírása
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A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEMHEZ
MELLÉKELNI KELL AZ ALÁBBI NYILATKOZATOKAT, ILLETVE OKMÁNYOKAT:
1) A használni kívánt közterület helyszínrajza, a közterület közvetlen környezetében található
létesítmények és növényzet feltüntetésével, az elbírálhatósághoz szükséges méretarányban,
2) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolata, ha azt nem
Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, vagy annak jogelődje adta ki,
3) az országos közutat érintő közterület használat esetében a közútkezelői jogokat gyakorló
hozzájárulása,
ha a közterület használata helyi közút vagy járda területét érinti
4) a közút érintett szakaszának keresztszelvénye,
5) a forgalomkorlátozás, vagy indokolt esetben a forgalomterelés terve.
6) ha a közterület-használata a 3., 4. pontban fel nem sorolt ingatlant, vagy építményt érint, a
tulajdonos vagy tulajdonosi jogokat gyakorló hozzájárulása,
7) ha a közterület-használat célja kereskedelmi tevékenység
8) fotó, illetve fotómontázs a felhasználás helyéről és módjáról (kivéve: árubemutatás, reklámozási
áru kirakása, időszakos és folyamatos árusítás),
9) többszintes épületek nullszintes üzlethelyiségei elé történő kitelepülés esetén az üzlethelyiség
szerinti lépcsőház lakói és a közvetlen szomszédok többségének nyilatkozata,
10) ha a közterület-használat célja hirdetési és reklámtevékenység:
11) a hirdető berendezés rajza, vagy fotója, valamint feliratának színének, méretének és anyagának
megjelölése, amennyiben a Közgyűlés által javasolt típustól eltérő egyedi megjelenésű,
12) nyilvános távbeszélő fülkéken történő elhelyezés esetén a tulajdonosi jogokat gyakorló
hozzájárulása,
Az igényelt terület takarítására és helyreállítására vonatkozó megrendelés másolati példánya, ha a
közterület használat célja állati erővel vontatott bérkocsik állomáshelye,
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2. számú melléklet a …/2019.(…...) önkormányzati rendelethez

Kiemelt jelentőségű közterületek (a továbbiakban: "A" kategóriába tartozó közterületek);
1. Templom tér

Egyéb közterületek (a továbbiakban: "B" kategóriába tartozó közterületek).
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3. számú melléklet a …/2019.(…...) önkormányzati rendelethez

Díjtétel A közterület-használat
jele
célja
I.

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

„A”
kategóriába
tartozó
közterületen

„B” kategóriába
tartozó
közterületen

Építési, szerelési munkák; tárolás
Úttesten kívüli
munkavégzéssel kapcsolatos
tevékenység (közműépítés,
felújítás) munkaterülete
Építő munkával kapcsolatos
állvány, építőanyag, építési
törmelék tárolása, építési,
szerelési célból elhelyezett
daru, felvonó, kiszolgálómozgó anyagszállító,
egyéb építéshez kapcsolódó
tevékenység
Föld alatti, vagy földfeletti
közmű vagy informatikai
jellegű vezetékek és
tartozékok telepítése

Alkalmankénti rakodás,
költözés helyszükségletének
biztosítása
Az 1. 2. és 3. pontban
felsoroltak teljes útelzárás
esetén
Építési konténer tárolása

Közterületnek a közcélú
használatot korlátozó
igénybevétele (ingatlanok,
építmények, helyiségek
megközelítésére használt nem
közcélú közlekedők, lépcsők,
feljárók, stb.)

Gépjármű-várakozóhely (közút
területén kívül)

Ft/m2/nap
100

Ft/m2/nap

járdán: 125
úttesten: 150

Ft/m2/nap
80

Ft/m2/nap
100

300,- Ft/fm

300,- Ft/fm

Ft/m2/nap
400

Ft/m2/nap
250

Ft/m2/óra
3300

Ft/m2/óra
2300

Ft/db/nap
járdán 350
parkolóhelyen:
1000

Ft/db/nap
járdán 350
parkolóhelyen:
1000

Ft/ m2/hó
1500

Ft/ m2/hó
1200

Ft/m2/hó
2100

Ft/m2/hó
1900
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8.
9.
10.
11.
12

Lakossági jellegű őrzött
parkoló

Üzemképtelen jármű tárolása a
közterületen (kivéve saját
hídon történő tárolás)
Járműtároló, járműtárolás

Ft/m2/hó
1900

1.
2.
3.

Ft/m2/hó
1000

Biciklitároló

Ft/m2/hó
500

Ft/m2/hó
100

Ft/munkagép/nap
600

Munkagépek ideiglenes
tárolása

Ft/m2/év
600

Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenység

Árusítás és árubemutatás
esetén
(pultból, állványról, vagy
kézből)
Élelmiszerárusítás és
árubemutatás esetén
(pultból, állványról, vagy
kézből)
Virág- és fenyőárusítás és
árubemutatás esetén
(pultból, állványról, vagy
kézből)

Vendéglátói előkert, terasz

4.

Ft/jármű/nap
600

Tiltott

Kereskedelmi célú alkalmi
szállás és azzal szorosan
13. összefüggő szolgáltatás
nyújtása (pl. sátor, lakóautó
tárolóhely, kemping)
II.

Ft/m2/hó
1500

a. május 1. - szeptember
30-ig
b. október 1. - április 30-ig

Ft/m2/ nap
300

Ft/m2/ nap
250

Ft/m2/ nap
300

Ft/m2/ nap
250

Ft/m2/nap
300

Ft/m2/nap
250

Ft/m2/hó

napidíj: 300

Ft/m2/hó

napidíj 300

havidíj: 1300

havidíj:1300

napidíj: 150

napidíj: 100

havidíj: 500

havidíj: 250
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5.

1.- 4. pontokban foglaltak
ernyőszerkezettel

1,2 szeres
szorzóval

1,2 szeres szorzóval

Alkalmi:

Alkalmi:

Mozgóárúsítás:
170 Ft/nap

Mozgó:

Mozgóbolt:

Mozgóbolt:

300 Ft/m2 /nap 300 Ft/m2 /nap

6.

Mozgóbolti árusítás

4.000 Ft/hó
7.
8.

Áru- és göngyöleg közterületen
történő elhelyezése;

Kereskedelmi, vendéglátóipari, szolgáltató és turisztikai
célú pavilon, fülke
Kereskedelmi, vendéglátó10. ipari, szolgáltató és turisztikai
célú épület
11.

Vásár és piac

Rendezvények és ehhez
kapcsolódó parkolás
A rendező részére bevétellel
járó vagy belépődíjas
13.
kulturális, sport rendezvény,
kiállítás;
12.

III.

Hirdetés, médiaszolgáltatás

1.

Cégér

2.

Útbaigazító tábla

3. a)

Információs célú berendezés
(CityLight, CityBoard, stb.)

4.000 Ft/hó
Ft/m2/hó
2000

Árusító és egyéb automata

9

170 Ft/nap

Ft/m²/nap
130
Ft/m2/hó
1300

Ft/m2/hó
1000

Ft/m2/hó
1000 Ft

Ft/m2/hó
750 Ft

Ft/m2/nap
250

Ft/m2/nap
250

Ft/m²/nap
130

Ft/m²/nap
65

Ft/db/hó
1200

Ft/db/hó
1200

Ft/db/hó
1000

Ft/db/hó
500

Ft/m2/hó
7300

Ft/m2/hó
4900

Ft/m2/nap
10
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Ft/m2/nap
10

3. b)

Óriásplakát

3. c)

Építési reklám-háló

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
IV.

Reklámcélra szolgáló
utcabútor, kioszk

Üzletportál, kirakat (30 cmnél a közterületbe jobban
benyúló)
Molino

Árnyékolószerkezet

Ft/db/hó
33000

Ft/db/hó
20000

Ft/m2/hó
630

Ft/m2/hó
420

Ft/m2/hó
1500

Ft/m2/hó
1000

Ft/ m2/hó
1200

Ft/ m2/hó
1200

Ft/ m2/hó
3650
(600Ft/nap)

Ft/ m2/hó
2450
(500 Ft/nap)

Ft/ m2/hó
80

Ft/ m2/hó
50

Ft/m2/hó
7300

Ft/m2/hó
4900

A mozgóképről szóló 2004. évi II.
törvény (a továbbiakban: Mgtv.)
valamint a települési önkormányzat
tulajdonában álló közterület
Fénykép- televízió, és videofilmforgatási célú használatához
és hangfelvétel készítése
kapcsolódó részletes szabályokról szóló
205/2013. (VI.14.) Korm. rendeletben
előírtakra.
(12. § alapján)
2
Ft/m /nap
Ft/m2/nap
Szórólaposztás
300 Ft
150 Ft
Választási kampányt szolgáló
önálló hirdető-berendezés

Szórakoztató tevékenység

1.

Tűzijáték

2.

Hőlégballon

3.

Körhinta, légvár

Ft/tűzijáték/nap
48.100
Ft/db/nap
94.100
Ft/db/nap
5000
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4

V.

5.
1.
2.

3.
4.

3.

Cirkuszi tevékenység

Egyéb szórakoztató
tevékenység
(pl. utcai zenész, arcfestő,
portré rajzoló)
Egyéb
Adománygyűjtés, étel- és
élelmiszerosztás
Közhasználatra át nem adott
közterületek ideiglenes
hasznosítása parkosítás esetén
Tüzelőanyag, bútor,
lakásfelszerelés, berendezési
tárgy 48 órát meghaladó
tárolása;

Ft/db/nap
20000

Ft/db/nap
15000

Ft/m2/nap
250

Ft/m2/nap
125

Ft/m2/nap
Ingyenes

Ft/m2/nap
ingyenes

Ft/ m2/hó
Ingyenes

Ft/m²/nap
100

gk/hó

1270

Taxi kiállási hely

Ft/m2/év
1000

Más díjtételbe nem sorolható
területhasználat
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3. számú melléklet a …./2019.(…..) önkormányzati rendelethez Növénytelepítési kérelem

A kérelmező neve:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

A kérelmező lakcíme:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

A telepítés pontos címe, helye:

……………………………………………………………………………………………………………………………….
A telepíteni kívánt növények darabszáma, fajtája:
Fa ……………………………………………
Cserje ……………………………………….
Bokor ……………………………………….
Vázlatos rajz a közterületen elhelyezni kívánt növények helyéről (közművek, meglévő
növények feltüntetésével.
Szentlőrinc, …….. év ……………………..hó …….nap
…………………………………………….
kérelmező aláírása
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Szentlőrinc Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
…../2019. ( …….) önkormányzati rendelete
köztisztaságról
Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bek. a) pontjában, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 143. § (4) d) pontjában, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
35. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

A RENDELET CÉLJA

1§
A rendelet célja Szentlőrinc város (a továbbiakban város) közigazgatási területére
vonatkozó kötelező érvényű magatartási szabályok megállapításával elősegíteni a város
területén a köztisztaság fenntartását, a köztisztaság helyzetének fokozatos javulását.

A RENDELET HATÁLYA
2. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a város közigazgatási területére és azon belül minden
magánszemélyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező
társaságra, valamint valamennyi ingatlan, önálló lakó- és üdülőegység
tulajdonosára, kezelőjére, használójára (a továbbiakban használó).

(2) E rendelet szabályait kell alkalmazni az egyes ingatlanok használóival, a
közterületek, a közcélra megnyitott magánterületek tisztántartásával
kapcsolatban.
(3) Nem terjed ki a rendelet a veszélyes hulladékokra, a közművel összegyűjtött
háztartási szennyvízre és a velük összefüggő tevékenységekre.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

E rendelet alkalmazása szempontjából:

3. §

a. köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok,- ezen belül
különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra ( üdülés, pihenés, szállás, stb.
céljára ) szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és
a hozzájuk tartozó területek, valamint a közterületek tisztántartása;
b. közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami, vagy önkormányzati
tulajdonban álló földterület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki
1

c.
d.
e.

f.

használhat, és az ingatlannyilvántartás ekként tart nyilván. Közterületnek minősül
továbbá e rendelet alkalmazásában az önkormányzati tulajdonú bel- és külterületi
földrészletek, illetőleg építmények közhasználatra átadott része, valamint a
közterülethez kapcsolódó, közterületi jelleggel használt területek és építmények
(pl.: átjárók, közforgalom részére átadott kapualj alatti terület),
köztisztasági szolgáltatás: ( a továbbiakban: szolgáltatás) megrendelés, illetőleg
megbízás alapján a közterületek tisztántartását végző szervezetek hulladék
gyűjtési, - begyűjtési valamint kezelési tevékenysége;
tisztántartás: az egyes ingatlanok, valamint közterületek tisztítása, hó- és síkosság
mentesítése, illetőleg por-, sár-, ürülék és gyom-, valamint rovar- és
rágcsálómentesítése,
Kereskedő, közvetítő: az a hulladékgazdálkodási tevékenységet végző gazdasági
társaság vagy egyéni vállalkozó, aki tevékenységét Szentlőrinc város közigazgatási
területén végzi, és a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba
vételéről, valamint a hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm.
rendeletben foglaltaknak megfelel, valamint Szentlőrinc Város Önkormányzatánál
vezetett nyilvántartásában szerepel.
közszolgáltató : az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező
és a 2012.évi CLXXXV. törvény szerint minősített gazdálkodó szervezet, amely
Szentlőrinc
Város
Önkormányzatával
kötött
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el

INGATLANOK TISZTÁNTARTÁSA

4. §
(1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról és karbantartásáról az ingatlan használója,
(használója, vagy tulajdonosa) jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező társaság esetében annak vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető,
cégvezető stb.) köteles gondoskodni.

(2) Az ingatlan utcáról is látható részén tilos a városképet zavaró építmény, tárgy,
anyag (pl.: kiselejtezett gép, bontott gépjármű, építőanyag törmelék, stb.)
elhelyezése.
(3) Az ingatlan használója köteles elvégezni az ingatlanán az aktuális növényápolási
feladatokat (pl. fű folyamatos kaszálása, kórokozók és kártevők elleni védekezés,
közterületre kihajló, kilátást és légvezetékeket zavaró ágak, bokrok folyamatos
nyesése).

A KÖZTERÜLETEK SZENNYEZŐDÉSÉNEK MEGELŐZÉSE

5. §
(1) A közterületeket beszennyezni tilos. A köztisztaság megóvása érdekében
közterületen bárminemű hulladékot vagy elhasznált tárgyat elszórni, eldobni tilos.
Közterületi tárgyak, úttest, járda, falak engedély nélküli feliratozása, firkálása,
festékkel vagy más anyaggal történő mázolása, bekenése tilos. Tilos szennyvíznek
vagy egészségre ártalmas folyadéknak a közterületre juttatása, valamint
szennyvíznek csapadékcsatornába való bevezetése.
2

(2) Közterületen a hulladék elhelyezésére gyűjtőedények és kiépített gyűjtőpontok
szolgálnak.
(3) Hulladékot tilos azok mellé és a közterületen máshol elhelyezni.

(4) A közterületen kialakított szelektív gyűjtőpontokon telepített gyűjtőedényekben a
lakó- és üdülőingatlanoknál keletkezett és elkülönítetten gyűjtött gyűjtött papír,
műanyag, üveg kizárólag a telepített gyűjtőedény funkciójának megfelelően
helyezhető el. A gazdálkodó szervezetek keletkezett hulladékuk elhelyezésére a
szelektív gyűjtőpontokat, valamint a közterületen elhelyezett gyűjtőedényeket
nem vehetik igénybe.
(5) A közterületen elhelyezett berendezési és felszerelési tárgyakat, fákat és a
növényeket beszennyezni és megrongálni tilos.

(6) Épületeknek közterületre nyíló ablakán, erkélyén és kerítésén köztisztaságot
veszélyeztető módon portörlőruhát kirázni, ill. porolást végezni tilos. Az erkélyt és
az ablakpárkányt úgy szabad tisztítani, hogy a vízcsurgás a közterület rendjét és az
ott tartózkodókat ne veszélyeztesse és ne akadályozza.
(7) Állati hullát, undort keltő anyagot, valamint olyan szerves, vagy szervetlen
anyagot, mely a környezetet szennyezheti, a szomszédos terület használóinak
egészségét veszélyezteti, sem közterületen, sem magánterületen felhalmozni tilos.

(8) Eldugulás okozására alkalmas, valamint környezetre veszélyes anyagokat a
szennyvíz és csapadékcsatornába dobni, önteni, vagy bevezetni tilos.
(9) Az ingatlan karbantartása során gyomirtást alkalmazni a kaszálás helyett tilos.
(10)

(11)

A közterületet emberi és állati ürülékkel szennyezni tilos.

Közterületen engedély nélkül növényt ültetni, telepíteni tilos.

KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA

6. §
(1) A 7. §, 8. § és 11. § hatálya alá nem tartozó közparkok, játszóterek, valamint az
ezeken keresztülvezető gyalogjárók tisztítása, síkosság mentesítése, a keletkező
hulladék összegyűjtése és elszállítása Szentlőrinc Város Önkormányzatának a
feladata és kötelessége az alábbiak szerint:
a. az utak, utcák, terek útburkolatainak és ezeket szegélyező járdáknak, a
nyilvános lépcsőknek, a vízelvezető árkoknak és ezek műtárgyainak
tisztántartása, az ott keletkezett szemét összegyűjtése és elszállítása;
b. az utcai hulladék gyűjtőedény felállítása, fenntartása, rendszeres kiürítése
és tisztántartása;
c. a hó eltakarítása, utak, járdák síkosság mentesítése a közlekedési feltételek
biztosítása érdekében.
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(1) Ha a közterületen anyag, vagy egyéb áruszállítás esetén a le- és felrakodásnál és
egyéb esetekben hulladék, vagy más szennyeződés keletkezik, annak
eltakarításáról, helyreállításáról a szállítással megbízott és az, akinek a részére a
szállítás, illetve a munkavégzés történt, egyetemlegesen kötelesek gondoskodni.

(2) Magánterületről kikerülő bármely anyag (többek között: udvaron összegyűjtött
falomb, kaszálék) közterületen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás által
nyújtott szolgáltatás (házhoz menő szelektív járatok) meghatározott rendjétől
eltérő napokon, illetve bármely napon a közterületi gyűjtőszigetek gyűjtőedényei
mellé való elhelyezése tilos.
(3) Az önkormányzat által tisztán tartott területek felsorolását e rendelet melléklete
tartalmazza.

7. §
(1) Az ingatlan használójának kötelessége Síkosság-mentesítés a járdán, járda
hiányában az ingatlan mentén, 1,0 m széles sávban.
(2) A hó lerakására nem használható területek: útkereszteződés, buszmegállók, járda
közepe, közlekedési útvonalak.

(3) Az ónos esőtől, jégtől, vagy hótól síkossá vált utak, járdák, lépcsők tisztítására a
város közigazgatási területén csak környezetvédelmi szempontból veszélytelen
szóróanyagot (fűrészpor, homok, faforgács, bazalt vagy dolomit zúzalék) lehet
használni. Szükség esetén naponta többször is el kell végezni a síkosságmentesítést.

(4) Az ingatlan használója épület tetőzetéről az esővíz, a hólé járdára csorgásának
megakadályozásáról, annak saját vagy közterületen való elvezetéséről, a hó és jég
okozta balesetveszély elhárításáról köteles gondoskodni. A használó a járdának,
valamint a járdához tartozó folyókának hótól, jégtől és lefolyást akadályozó egyéb
anyagtól való megtisztításáról is köteles gondoskodni.

INGATLAN HASZNÁLÓJÁNAK A KÖZTERÜLET TISZTÁNTARTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS FELADATA

8. §
(1) Az ingatlan használójának kötelessége az ingatlannal határos közterület (járda,
nyílt árok és ennek műtárgyai, zöldterület, útpadka) tisztántartása, az ingatlannal
határos nyílt árkoknál és azok műtárgyainál (kapubejárók) az akadálytalan
vízelvezetés folyamatos biztosítása. Ezek a kötelezettségek valamennyi ingatlan
(pl. be nem épített) használójára kiterjednek.
(2) Az ingatlan használója köteles gondoskodni:
a. a telekingatlanról a járda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok nyeséséről;
b. az ingatlan parlagfű és egyéb gyommentesítéséről, rendszeres
gondozásáról, kaszálásáról;
c. az épületek homlokzatainak tisztántartásáról.
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d. Az ingatlanhasználó köteles az ingatlannal érintkező közterületet az
útpadkáig gondozni az alábbiak szerint:
e. Zöldterület és a gyepes árok kaszálása maximum 5,0 m szélességben.
f. Nyílt árok folyamatos karbantartása, kapubejárók alatti áteresz tisztán
tartása.
g. Vízelvezető műtárgyak tisztítása.

(3) Ha az önkormányzat egyes utcák járdáinak rendszeres vagy eseti takarítását saját
hatáskörében biztosítja, ez az intézkedés nem érinti az ingatlan használójának
kötelezettségét.
(4) Az ingatlan melletti közterületi járdát naponta le kell tisztítani. Az összesepert
szemetet össze kell gyűjteni és a háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló tartályban
kell elhelyezni. Az ingatlan használója az 7. §-ban meghatározottak szerint köteles
a síkosságmentesítést elvégezni.
(5) Tilos a járdán lévő hulladékot a járdát szegélyező parksávba, a csapadékvízelvezető rendszerbe és annak műtárgyaiba valamint az úttestre seperni. Ha a járda
napközben többször beszennyeződik, szemetessé válik, a tisztítást meg kell
ismételni.
(6) Az ingatlan használója köteles a járdán felburjánzó gazt, a burkolat rongálása
nélkül kiírtani, valamint az úttest vagy gyalogjáró terébe az ingatlanról kinyúló
ágak, bokrok nyeséséről és a nyesedék elszállíttatásáról gondoskodni.

(7) A használó tisztántartási kötelezettsége kiterjed a járda melletti zöldsávra, annak
rendszeres kaszálására a vízelvezető árokra az út széléig.

(8) A több épület elhelyezésére szolgáló építési teleknél (tömbtelek, úszótelek) az
épület körüli járdát vagy az épület körüljárására szolgáló területet és azt a
közterületi járdával összekötő járdaszakaszt az épület használója vagy használói
egyetemlegesen kötelesek tisztán tartani.
(9) A 8 m-nél szélesebb úttesteknél az út szélén kell elhelyezni a járdáról letakarított
havat. Ennél keskenyebb utaknál a járda úttest felőli részén kell az összegyűjtött
havat úgy elhelyezni, hogy a gyalogos közlekedésre legalább 1 m széles sáv
maradjon.

(10)
Az ingatlanok előtti nyílt csapadékvíz levezető árkokat feltölteni, betemetni
nem lehet. Ha felszólítás ellenére a megadott határidőig az eredeti állapotot nem
állítj a vissza az ingatlan használója, tulajdonosa, úgy a szükséges munkákat az
ingatlan használójának (tulajdonosának) terhére, költségére és felelősségére az
Önkormányzat elvégezteti.

(11)
Amennyiben Szentlőrinc város közterületén a nem szabályszerűen
elhelyezett hulladék tulajdonosa egyértelműen beazonosítható és felszólításra a
megadott határidőre a hulladékot nem szállítja el, úgy a hulladékot a tulajdonos
költségére - az ártalmatlanítási díj felszámítása mellett - az Önkormányzat
elszállíttatja.
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(12)
Amennyiben az ingatlan használója ezen rendelet 8. § (1) és (4)-(10)
bekezdésben foglaltakat nem tartja be és azokat az írásbeli felszólításban
megadott határidő leteltéig nem pótolja, Szentlőrinc Város Önkormányzata az
ingatlan használójának költségére megrendeli és elvégezteti az el nem végzett
munkát. Egyidejűleg kötelezi a hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos költségek
megfizetésére is.

(13)
Amennyiben a 70 év feletti ingatlanhasználó e §-ban meghatározott
kötelezettségének egészségügyi okból időlegesen vagy tartósan nem tud eleget
tenni, kérelmére a polgármester a szükséges munkákat térítésmentesen
elvégezteti. A polgármester a döntéséről egyedi határozatot hozz.

ÁRUFORGALMI SZERVEK, UTCAI ÁRUSOK KÖTELEZETTSÉGE

9. §
(1) Kereskedelmi és szolgáltató egységek, valamint utcai és más elárusítóhelyek előtti
járdaszakaszt, továbbá az egység közvetlen környezetében (2 m-es útsávot) az
üzemeltető, illetve az árus köteles reggel 7 óráig és nyitvatartási ideje alatt,
valamint zárás után feltakarítani, megtisztítani és tisztán tartani.

(2) Azon kereskedelmi egységek, ahol élelmiszer feldolgozásával foglalkoznak, a
keletkező hulladékot- a 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet 5. § (2) bekezdésben
foglaltak alapján- a tevékenységük teljes időtartamára terjedő időszakokban
naponta kötelesek elszállítani.
(3) Az Önkormányzat által közterületen engedélyezett alkalmi rendezvényeken,
vásárokon résztvevő kereskedelmi egységek üzemeltetői kötelesek a rendezvény,
vásár ideje alatt és utána a keletkezett hulladék elszállításáról és a közterületet
megtisztításáról gondoskodni. Mindezek teljesítéséért a rendezvény szervezője a
kereskedelmi egység üzemeltetőjével egyetemlegesen felel.
(4) A kereskedelmi és szolgáltató egységek üzemeltetői kötelesek a keletkezett
hulladékuknak megfelelő méretű gyűjtőedényt igénybe venni és az edényt
legalább heti egy alkalommal történő ürítésére a szolgáltatóval szerződést kötni.

(5) A kereskedelmi és szolgáltató egységek esetében az ingatlan bérbeadója köteles a
bérlőnek helyet biztosítani a hulladék megfelelő gyűjtésére és tárolására.
(6) Az ingatlan használója a kirakatot, cégtáblát, reklámtáblát más - közterületről
láthatóingatlantartozékot és felszerelési tárgyat a szükségesnek megfelelően, de
legalább negyedévenként köteles megtisztítani.

HIRDETÉSI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐK KÖTELEZETTSÉGE

10. §.
A hirdetési tevékenységet végzők feladataikat kötelesek úgy végezni, hogy az ne járjon a
közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak szennyezésével, rongálódásával. Ha ez
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mégis bekövetkezik, úgy kötelesek gondoskodni annak eltakarításáról, eredeti állapotba
történő helyreállításáról.

ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI TERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA

11. §
(1) Építési, bontási vagy felújítási munkálatokkal érintett ingatlan tisztántartása,
valamint a munkálatok során keletkező háztartási és egyéb nem veszélyes
hulladék megfelelő kezelése az ott munkát végző kivitelező és a tulajdonos
együttes feladata.
(2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál, valamint az úttest felbontásánál a keletkezett
por és szenny elterjedését meg kell akadályozni, a porképző anyagokat vízzel
locsolni kell. Az úttesten, járdákon az építőanyagot úgy kell tárolni, hogy az ne
szennyezze a közterületet. Az építőanyagot a közterület használatra vonatkozó
rendelet előírásai szerint kell tárolni.

(3) A magasabb szintű jogszabály által meghatározott építtető a veszélyesnek nem
minősülő építési és bontási hulladékot engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek
köteles átadni.
(4) Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (hulladékot, törmeléket,
iszapot).

(5) papírt, tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot stb.) szennyvíz és csapadékvíz
csatornába szórni, önteni vagy bevezetni tilos.

SZENNYEZŐ ANYAGOK SZÁLLÍTÁSA

12. §
(1) Bűzös anyagokat csak légmentesen zárható tartállyal felszerelt járművön szabad
szállítani.
(2) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak zárt járművön, vagy rögzített
ponyvával letakarva szabad szállítani.

(3) Ha a közterületen szállított anyag a közterületet beszennyezi, a szennyeződést
előidéző köteles azonnal az eltávolításáról és a további szennyeződés
megakadályozásáról gondoskodni.

(4) Közterületen szilárd és folyékony hulladék csak az erre vonatkozó jogszabályi
előírásoknak megfelelően, a környezet lehető legnagyobb kíméletével és úgy
szállítható, hogy a szállítmányból kihullás, kiporzás, csepegés, elszóródás ne
keletkezzen.
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LAKÁSRA ÉS TARTÓZKODÁSRA SZOLGÁLÓ ÉPÜLETEK
TISZTÁNTARTÁSA
13. §
(1) Lakásra és tartózkodásra szolgáló épületek közösen, valamint idegenek által is
használt részeinek (pl. udvar, kapuváró, lépcsőház, folyosó, terasz, világítóudvar,
felvonó, mosókonyha, pince, padlás, ruhaszárító, illemhely előtere, szemétledobó
stb.) tisztántartásáról az épület használója vagy használói egyetemlegesen köteles
gondoskodni.
(2) A lakás (lakás céljára szolgáló helyiség) úgyszintén az ahhoz tartozó
mellékhelyiségek (konyha, fürdőszoba, pince stb.) tisztántartásáról, a szemét
eltávolításáról és a lakásban esetleg előforduló rovarok irtásáról - a lakás
használója köteles gondoskodni.

(3) Ha alaposan feltételezhető, hogy a (2) bekezdésében említett valamely helyiség
tisztántartása nem megfelelő, a városi Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat a
lakást megszemlélheti és intézkedést kezdeményezhet. A használó a
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat dolgozóját köteles a vizsgálat
lefolytatása céljából a lakásba beengedni.

(4) Közös képviselő alkalmazása esetén a tulajdonost, kezelőt terhelő kötelezettségek
végrehajtása a közös képviselő feladata, akinek nevét a bejárat mellett ki kell
függeszteni.

A KÖZTISZTASÁGGAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB RENDELKEZÉSEK

14. §
(1) Az állati ürülék eltakarításáról az állat gazdája (sétáltatója, tulajdonosa) köteles
gondoskodni.

(2) Ebet póráz nélkül sétáltatni tilos. Az ebek transzponderrel (mikrochip) való
megjelölése kötelező.

(3) Az ivóvizet szolgáló kutak, közkifolyók, közterületi ivókutak és foglalt források
környezetét az üzemeltetőnek különös gonddal kell tisztántartani és megvédeni az
esetleges szennyeződésektől.

(4) Olyan szennyező forrást, amely az ivóvizet szolgáló kút, illetőleg forrás vizét
közvetlenül vagy a talajon keresztül szennyezheti, a közegészségügyi, vízügyi és
építésügyi hatósági előírásokban meghatározott távolságon (védőtávolságon,
védőterületen) belül nem szabad létesíteni és fenntartani.
(5) Az ivásra alkalmatlan, szennyezett vagy fertőzött vizet szolgáltató közhasználatú
kutat és forrást a vízügyi hatóságoknak- a közegészségügyi felügyelő
kezdeményezése alapján - „nem ivóvíz" szövegű felirattal és nemzetközi jelzésű
ábrával kell megjelölni.
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(6) Minden olyan létesítményben, ahol tömegforgalom bonyolódik le, ezen
létesítmények üzemeltetői kötelesek a várható forgalomnak megfelelő
mennyiségű közhasználatú hulladék gyűjtőedény elhelyezéséről. javításáról,
pótlásáról, továbbá a rendszeres kiürítéséről és tisztán tartásáról gondoskodni.

ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK

15. §
(1) E rendelet alkalmazásában Szentlőrinc város közigazgatási területén a közösségi
együttélés alapvető szabályai megsértésének minősül, ha természetes személy,
jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely:
a. 4.§ (2), (3) bekezdéseiben;
b. az 5. § (1)-(8) bekezdéseiben;
c. a 6.§ (2), (3) bekezdéseiben;
d. a 7. § (1)-(4) bekezdéseiben,
e. a 8. § (1)-(11) bekezdéseiben,
f. a 9. § (1)-(6) bekezdésekben;
g. a 10. § (1) bekezdésében;
h. a 11. § (2)-(4) bekezdéseiben;
i. a 12. § (1)-(4) bekezdéseiben;
j. a 13. §(1), (2), és (4) bekezdéseiben;
k. a 14. § (1), (2) bekezdéseiben előírt kötelezettségek teljesítését
elmulasztja, vagy a körülírt tilalmakat megszegi, és ezen magatartása nem
minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek.

(2) Az (1) bekezdésbe szabályozott, és a Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselőtestületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 9/2018.( V.3.) önkormányzati rendeletben foglalt
magatartások esetén közigazgatási bírság kiszabásának is helye van.
(3) Az (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek elmulasztása, vagy a tilalmak
megszegése miatt lefolytatott eljárás kizárólag hivatalból indítható, amely akkor
sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha azt természetes személy, jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztása, vagy a tilalmak
megszegése miatti hatósági eljárás lefolytatása és a cselekmény elbírálása a jegyző
hatáskörébe tartozik, jogorvoslat iránti kérelmet Szentlőrinc Város Önkormányzat
Képviselő-testületéhez lehet benyújtani.

(5) A kiszabásra kerülő pénzbírság mértékének megállapításánál figyelembe kell
venni
a. a magatartás, vagy mulasztás súlyát és a felróhatóság mértékét,
b. az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az
erre vonatkozó tájékoztatásra igazolja.

(6) A pénzbírság kiszabása helyett „felszólítás" alkalmazható, amennyiben a
magatartás, vagy mulasztás az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú,
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és magatartás, vagy mulasztás elkövetője személyi körülményeire is figyelemmel
ettől az intézkedéstől kellő visszatartó erő várható.

(7) A közigazgatási bírság kiszabása miatt lefolytatott eljárás nem mentesít a
közterülethasználati díj fizetési, illetve az elkövető helyreállítási kötelezettség alól.
17. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell
alkalmazni.
(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a
Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

18. §
(1) Szentlőrinc Város Önkormányzat Önkormányzatának A Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 6/2015. (III.27.) önkormányzati rendeletének 4. számú
melléklete következő 4.13. ponttal egészül ki:

„[A Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja az alábbi önkormányzati
hatósági ügyek intézését:]

„4… 70 év feletti ingatlanhasználó közterület tisztasága tekintetében meghatározott
kötelezettségének egészségügyi okból időlegesen vagy tartósan nem tud eleget tenni,
kérelmére a polgármester a szükséges munkákat térítésmentesen elvégezteti.”
(2) Szentlőrinc Város Önkormányzat Önkormányzatának A Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 6/2015. (III.27.) önkormányzati rendeletének 4. számú
melléklete következő 5.4. ponttal egészül ki:

„[A Képviselő-testület a Jegyző hatáskörébe utalja az alábbi önkormányzati hatósági
ügyek intézését:]

„5… Lefolytatja az eljárást és dönt a közterülethasználatról szóló rendeletben
meghatározott önkormányzati hatósági eljárásokkal kapcsolatban.”

Koltai Péter
Polgármester

Dr. Tóth Sándor
Jegyző
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Záradékok:
1. A rendelettervezet 2019. ………………….. napján kifüggesztésre került.

Kelt, Szentlőrinc, 2019……………………………..
A Jegyző nevében eljáró:

Szakács Honoráta képviselő-testületi referens

2. A
rendelet
2019………………………………….
napján
…………………………………………….. napján kihirdetésre került.

Kelt, Szentlőrinc, 2019. ………………………..

Dr. Tóth Sándor jegyző
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elfogadásra

és

1. számú melléklet a …../2019.(…..) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által hó és síkosság mentesítés területek
BUSZMEGÁLLÓK:
-

Jókai utca (6-os út) 2 db buszmegálló (Pécs és Szigetvár felé)
Munkácsy M. utca 2 db buszmegálló (Királyegyháza felé menő és a játékbolt
előtti)
Buszpályaudvar a Március 15. téren
Március 15. téri buszmegálló
Vasútállomásnál lévő buszmegálló

PARKOLÓK:
-

Takarékszövetkezet előtt (Madách I. utca) I,II
Egészségügyi Központ előtt
Munkácsy M. utcai,Önki parkoló
Vasútállomásnál lévő parkoló
OTP – ABC előtti parkoló
Omega mögötti – panelok előtti parkoló
Temető parkoló
Templom parkoló
Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha intézmény előtti parkoló
Templom tér 8. hivatal előtti parkoló
Március 15. téri parkoló

JÁRDÁK:
-

-

Jókai utca (6-os út) Munkácsy M. utca sarkától a Pécs felé menő buszok
buszmegállójáig
A Pécs felé menő buszok buszmegállójától a Bocskai I. utcáig
Koncz – Brantner ház járdái, Jókai u. és Munkácsy M. u. sarkán
Madách I. utca (Egészségügyi Központ parkolójától a Rákóczi utca
keresztesődéséig)
Rákóczi utca Templom téri szakasza
Kossuth L. utcai sétány
Egészségügyi Központ Kossuth L. utcai szakasza a lebontott épületig
Munkácsy M. utca Szoc. Szolg. Központtól a Megye utcai újságos pavilonig
Szoc. Szolg. Központ Megye utcai járda szakasza
Munkácsy M. utcai Vasbolttól a Zöldségesig
Múzeum Köz Múzeum előtti szakasza
Közüzemi Kht.-tól a Pécsi út bal oldala a Vízműig (Ifjúság utca kereszteződéséig)
Gyöngyvirág utca sarkától (OTP) a Pécsi út jobb oldala a Mikszáth Kálmán utca
kereszteződéséig (kék panelok előtti rész)
Gyöngyvirág utcai ABC Pécsi út kereszteződéstől a Nefelejcs utcáig
Nefelejcs utca bekötő járda
Sportpálya melletti átvezető járdaszakasz
Omegán átvezető járda (Anna bár melletti)
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-

Pécsi útról bekötő járda
Esterházy útról bekötő járda szakasz
Március 15. tér 4 sz. panel előtti járdaszakasz (Lottózó)
Március 15. téri játszótér mögötti panelok előtti járdák
Omegától az emlékmű mellett az Ifjúság úti Általános Iskola és Zeneiskoláig
vezető járda
Pécsi út Ifjúság Út kereszteződésétől az Esterházy utcáig vezető járda
Ifjúság útról a sárga panelokig a zöldterületen átvezető beközlekedő járdák (3 db)
Sárga panelok mögötti bekötőrész

BICIKLI UTAK, EGYÉB UTAK:
-

Szentlőrinc-Tarcsapuszta kerékpárút
Temetői utak

INTÉZMÉNYEK:
- Intézmények előtti területek, intézmény udvarok (szükséges egyeztetett
mértékben)
-

GÉPI HÓTOLÁS:
-

Minden önkormányzati szilárd burkolatú út
Szőlőhegyi út
Kerékpár utak
Tarcsapuszta szilárd burkolatú útjai
Tarcsapuszta kerékpátút
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2. számú melléklet a …../2019.(…..) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által kaszált területek
EGÉSZSÉGKÖZPONT

Kossuth L. utca felöl

304 m2

MUNKÁCSY M. UTCA

Parkoló + nyugati oldal

608 m2

6-OS FŐUT

Brantner ház + buszmegálló

TAKARÉKSZÖVETKEZET

PÉCSI ÚT

Előtti tér

188 m2

1848-as emlékmű
Bem u. vége

Kék panelok előtt a Gyöngyvirág útig
Panelok déli oldala

10, 12 és a Nefelejcs u. 2 között
Pécsi u. 23 déli + nyugati oldal

IFJÚSÁG ÚT

80 m2

2 625 m2

10 325 m2
1 161 m2
594 m2

3 050 m2

Busz p. udvar és a sportpálya között

6 144 m2

4 szám előtti parkoló

Déli oldal

Északi oldal / játszótér + szobor /

Árok / Pécsi úttól Mátyás király útig /

3. szám északi oldal

Paneloktól az országútig északi oldal
déli oldal

Nyárfa úttól a Mátyás király útig
belső terület
TÖRÖKFÖLD UTCA

532 m2

Közüzemitől az Ifjúság útig északi old.
Busz pályaudvar
MÁRCIUS 15 TÉR

400 m2

külső-burkolt árok területe

Ifjuság utcától a 6-os útig (árok útpadka)
14

1 176 m2
2 840 m2

12 408 m2
10 028 m2
1 540 m2
624 m2

5 896 m2
7 412 m2
11 000 m2
354m2

2000m2

GYÖNGYVIRÁG ÚT

IPOSZ előtti tér

3. szám előtti tér

1. szám előtti tér

Garázsok, Nefelejcs út és a

KOSSUTH L. ÚT
DEÁK F. ÚT

VASÚTÁLLOMÁS
LIGET ÚT

PÉCSI ÚT

Nefelejcs 2 közötti terület

1 620 m2

Park

4 500 m2

Játszótér

Irodaház

Árok: Deák F., Ybl M.,
Parkoló

6-os út Liget út közti terület

Erzsébet úttól Deák F útig

Kastély

KELETI LAKÓTELEP

Szennyvíz átemelő körüli tér

TEMPLOMTÉR
MADÁCH U

MADÁCH U.

KOSSUTH L ÚT

820 m2

816 m2

ÖNKORMÁNYZAT

KULTURHÁZ

1 188 m2

Nefelejcs 2 közötti terület

Garázsok és a Pécsi úti ÁBC és a
KODOLÁNYI, NEFELEJCS

552 m2

Park

Templom téri rész

Belső udvar I

Belső udvar II
Út és a járda közötti szakasz
Árok

259 hrsz

Útpadka, árok, + 5 m szélesség
15

6 030 m2
700 m2

506 m2
100 m2

12 500 m2
1 800 m2

1 740 m2

11 800 m2
3 150 m2
600 m2

3 440 m2
3 300 m2
500 m2
500 m2

10.000m2
2 500 m2

TEMETŐ

255/33 hrsz.

0196/14. hrsz

6. 635m2

0197/2. hrsz

1. 302m2

0196/14. hrsz
0197/3. hrsz
0197/4. hrsz

ÓVODA

Arany utcai óvoda

PÉCSI ÚT

Vízműtelep oldala előtt

YBL M. ÚTI PARK

ERZSÉBET UTCA VÉGÉN

KERÉKPÁR ÚT I. ÁROK

MÚZEUM

TARCSAPUSZTA

2.962m2

13. 790m2

2. 284 m2

2. 354 m2

Kutyafuttató

2 280 m2

árok, és nyugati oldala

3 000 m2
3 500 m2
500.m2

4 000 m2

18.500m2
Erzsébet u.
Árok

Belső

Bicikli út:

Összesen:
Élősövény gondozás

5. 736m2

Liszt F. u. óvoda

KERÉKPÁR ÚT II. ÁROK

SZOCIÁLIS SZOLG. KÖZPONT

3. 000m2

Kossuth L. u. park

Madách u.- Brantner ház
Deák F. irodaház
Temető
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3 000 m2
500 m2

1 400 m2

8 200 m2

1 400 m2

227 702 m2

Szentlőrinc Város Önkormányzat
ELŐTERJESZTÉS

Tárgy:

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2019. június 27-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Előterjesztő:
Előterjesztést készítette:
Az előterjesztés a jogszabályi
feltételeknek megfelel:
A döntéshez szükséges többség:
Döntési forma:
Az előterjesztést

Véleményezésre megkapta:

Tisztelt Képviselő Testület!

Előterjesztés a Humánreaktor pályázat
keretében
ösztönző
támogatás
tárgyában
kiírt
pályázatok
elbírálásáról. (ZÁRT ÜLÉS)
Koltai Péter polgármester
Szakács Honoráta testületi referens
dr. Tóth Sándor jegyző
egyszerű/minősített
rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt
ülésen lehet tárgyalni
Koltai Péter polgármester

Szentlőrinc Város Önkormányzat képviselő-testülete 364/2018. (XII.13.) KT
határozatával úgy döntött, hogy a „Humanreaktor - szellemi erőforrásfejlesztés
Szentlőrinc térségének közszolgáltatásában” című projekt keretében ösztönző
támogatásra pályázatot ír ki fiatalok részére.
A korábban elnyert ösztönző támogatásban résztvevők létszáma csökken, mivel a
pályázati kiírásban szerepeltetett feltételek köréből kikerülnek, továbbá az Irányító
Hatóság számára változás bejelentő beadásával támogatási összeg átcsoportosításra
kerülhet, mivel jelenleg a pályázati források között 100 főre van keret. A
projektmenedzsment változásbejelentést nyújt be, annak Irányító Hatósági elfogadásáig
folyósítás nem történik.
Ennek okán az ösztönző támogatás tárgyában újra kiírásra került pályázat, 2019. június
24 – 2019. június 26. 15.00 óráig. A beérkezett pályázatokat a Bíráló Bizottságok
átnézték és elbírálták.
Érvényes pályázatot nyújtottak be az alábbi személyek:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Járányi Maja
Szél Valentin Zsolt
Horváth Dominik
Szabó Dalma
Bogdán Lili - Csonkamindszent
Miklós Tamás Bálint

7. Regényi Lolita
8. Berta Franciska
9. Kiss Noémi
10. Cserepes Gréta Kata
11. Borza Csenge Fanni
12. Kovács Adrienn
13. Aszmann Flórián
14. Kéki Dóra
15. Kovács László
16. Mikó Richárd
17. Kovács Vivien
18. Szik Kamilla Cintia
19. Halápi Valentina Vivien
20. Ancil Nóra
21. Lingurár Viktória
22. Szabó Márton János
23. Illés Ákos
24. Balogh Boglárka Bettina
25. Tarkó Ákos Patrik
26. Tarkó Gergely Áron
27. Tarkó Martin Áron
28. Szegedi Bálint
29. Szegedi Ákos
30. Somogyi Olivér
31. Járányi Dorka
32. Kártyás Levente
33. Kaiser Román Noel
34. Nagy Gergő – Kacsóta
35. Pálfi Lorina
36. Tóka Dániel

Szentlőrinc, 2019. június 27.

Kérem, hozzanak döntést az ösztönző támogatásban résztvevők köréről.

Koltai Péter
polgármester
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Határozati javaslat:
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2019. (VI.27.) KT. H a t á r o z a t a
a „Humanreaktor - szellemi erőforrásfejlesztés Szentlőrinc térségének
közszolgáltatásában” című projekt keretében kiírt ösztönző támogatás tárgyában
benyújtott pályázatok elbírálásáról
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és
döntése alapján az alábbi személyek ……. hónapon keresztül 9.600,- Ft összegű ösztönző
támogatásban részesülnek:
1. Járnyi Maja
2. Szél Valentin Zsolt
3. Horváth Dominik
4. Szabó Dalma
5. Bogdán Lili
6. Miklós Tamás Bálint
7. Regényi Lolita
8. Berta Franciska
9. Kiss Noémi
10. Cserepes Gréta Kata
11. Borza Csenge Fanni
12. Kovács Adrienn
13. Aszmann Flórián
14. Kéki Dóra
15. Kovács László
16. Mikó Richárd
17. Kovács Vivien
18. Szik Kamilla Cintia

19. Halápi Valentina Vivien
20. Ancil Nóra
21. Lingurár Viktória
22. Szabó Márton János
23. Illés Ákos
24. Balogh Boglárka Bettina
25. Tarkó Ákos Patrik
26. Tarkó Gergely Áron
27. Tarkó Martin Áron
28. Szegedi Bálint
29. Szegedi Ákos
30. Somogyi Olivér
31. Járányi Dorka
32. Kártyás Levente
33. Kaiser Román Noel
34. Nagy Gergő
35. Pálfi Lorina
36. Tóka Dániel

2.Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő - testülete felhatalmazza a polgármestert a
nyertes pályázókkal a Támogatási szerződés megkötésére, az ösztönző támogatás
folyósítása a változás bejelentés Irányító Hatósági elfogadása után történik.
Felelős: Képviselő-testület
Végrehajtó: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal
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Szentlőrinc Város Képviselő-testülete
7940 Szentlőrinc, Templom tér 1-3.

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester Úr!

A Szentlőrinci Nyugdíjas Klub közel hetven fős tagsága nevében azzal a kéréssel fordulok Önökhöz,
hogy szíveskedjenek a hozzájárulásukat adni ahhoz, hogy a klubunk EGYESÜLETTÉ alakulhasson, s
SZENTLŐRINCI NYUGDÍJAS EGYESÜLET néven, 7940 Szentlőrinc, Templom tér 1-3. – Művelődési
Központ, Könyvtár székhellyel bejegyzésre kerülhessen!
Klubunk három évtizede folyamatosan, színvonalasan működik. Vezetősége megbízható, tettre kész,
önzetlen emberekből áll. Így a jogszerű működést biztosítottnak véljük. Ugyanakkor, ha a klubunk
hivatalosan bejegyzett szervezetté alakulhat, több lehetőségünk lesz pályázati pénzek elnyerésére, s
így a programok számának és minőségének emelésére.

Szentlőrinc, 2019. 06.25.

Tisztelettel és köszönettel:
Rácz Magdolna - klubvezető

