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Tisztelt Képviselő-testület!
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. június 26-i döntésével
egyetértett közterülethasználat rendjéről és a köztisztaságról önkormányzati rendelet
megalkotásával az előterjesztésben írtak szerint azzal, hogy a képviselő-testület felkérte
a jegyzőt, hogy a rendelettervezetet az önkormányzat hivatalos hirdetőtáblájára és
weblapjára a társadalmi egyeztetés keretében felkerüljön.
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.

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.
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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
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
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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.
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:
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„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
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
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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.

Szentlőrinc, 2019. július 23.

Dr. Tóth Sándor
jegyző sk.
Döntési javaslat:
I
Az Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja …./2019.(….) önkormányzati
rendeletét az közterületek rendjéről szóló rendeletét

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

minősített többség

A rendeletalkotás Európai Uniós jogot nem érint.
Szentlőrinc, 2019. július 23.
Dr. Tóth Sándor
jegyző sk.
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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. július 23.
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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. július 23.

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. július 23.
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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. július 23.

9

Dr. Tóth Sándor sk.
Jegyző

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.
11

(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.
14

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).

23

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)
12

-

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
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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 Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. július 26-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Előterjesztő:
Előterjesztést készítette:

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

Előterjesztés az RFC Promotion Kft-vel
megkötendő vállalkozási szerződés
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:
Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. június 27-i rendes testületi ülésen tájékoztatást nyújtottunk Önök részére arról,
hogy a Szentlőrinc Város közterületén a korábbi időszakban beépítésre került AC csövek
problémájának megoldására az RFC Promotion Kft. (székhely: 7693 Pécs, Tömörkény u.
61., képviseli: Farkas László ügyvezető) újfajta kezelési technológiát dolgozott ki. A Kft. a
megoldási javaslatát elkészítette, az anyag benyújtásra került Baranya Megyei
Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, továbbá a BAMKH
Pécsi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya részére.
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
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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.”
A hatóságok hiánypótlásra hívták fel Szentlőrinc Város Önkormányzatát, amely
hiánypótlást a technológiát kidolgozó RFC Promotion Kft. teljesíteni fogja.

A hiánypótlásról szóló végzés egyik pontja szerint Szentlőrinc Város Önkormányzatának
a beadott kérelemben szereplő műszaki megoldás alkalmazására vonatkozó, az RFC
Promotion Kft-vel megkötött konkrét szerződést kell beküldenie a hatóságok részére.

Az RFC Promotion Kft. részéről érkezett ajánlat szerint a 18 helyszínen beépített AC cső
kezelésének teljes költsége 8.000.000,- Ft + áfa lenne. A Város 2019. évi költségvetésébe
8.000.000,- Ft, a 2020. évi költségvetésébe pedig további 8.000.000,- Ft kerül
betervezésre az AC csövek kibontásának megvalósítása érdekében.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csövek bontásának és pótlásának
költsége jelenleg nem felbecsülhető, hiszen a bontási munkálatok során az AC csöveken
túl az azt körülvevő betonréteg is veszélyes hulladéknak minősül, így azok bontásáról és
elszállításáról is gondoskodni kell. Jelen pillanatban tehát nem állapítható meg, hogy a
kiszedett beton mekkora mennyiséget jelentene, ezért nem becsülhető fel, hogy a feladat
teljeskörű ellátása mekkora kiadással járna Szentlőrinc Város Önkormányzata számára.
Az RFC Promotion Kft. a korábbiakban felmérte a helyszíneket, és az előzetes kalkuláció
szerint 20 – 25 millió Ft-ból lenne megvalósítható a feladat teljes elvégzése.

A fentiek alapján javaslatot teszek a vállalkozási szerződés megkötésére, és arra,
hogy az RFC Promotion Kft. a 18 szentlőrinci helyszín azbeszt kezelését a
részletezett technológia alkalmazásával lássa el.
Kérem, hozzanak döntést a szerződés megkötése tárgyában.
Szentlőrinc, 2019. július 24.
Határozati javaslat:

Koltai Péter polgármester sk.

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2019. (VII.24.) KT. határozata
Szentlőrinc közterületein beépített AC csövek kezelésére vonatkozó
vállalkozási szerződés megkötéséről
1.
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és
úgy határozott, hogy Szentlőrinc Város közterületein beépítésre került AC csövek kezelése
tárgyában vállalkozási szerződést köt az RFC Promotion Kft-vel (székhely: 7693 Pécs,
Tömörkény u. 61., képviseli: Farkas László ügyvezető.
2

2.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előterjesztéshez csatolt
vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: képviselő-testület
Végrehajtásért felel: Koltai Péter - polgármester
Határidő: azonnal
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Ügyiratszám: 001/1007-18/2019.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
név:

SZENTLŐRINC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

székhely 7640 Szentlőrinc, Templom tér 8.

adószám: 15724210-2-02

számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
számlaszám: 11731135-15332549

képviseli: Koltai Péter polgármester

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről
név:

RFC Promotion Kft.

székhely 7693 Pécs, Tömörkény István utca 61.

adószám: 12827840-2-02

számlavezető pénzintézet: Kereskedelmi és Hitelbank
számlaszám: K & H 10402427-50484948-54571019
képviseli: Farkas László ügyvezető

meghatalmazottként eljár: Petrovics Gábor

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

(a továbbiakban együttesen: Szerződő felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel.
Preambulum

Előzmények

A Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya
BA-10/NEO/00017-10/2018. ügyiratszám alatt hozott határozatában megállapított
kötelezettség tekintetében a BA-10/NEO/00017-55/2018. ügyiratszám alatt meghozott
végzésében az alábbi kötelezettséget írta elő Szentlőrinc Város Önkormányzata számára:
„A lakosság számára átadott azbeszttartalmú csövek visszagyűjtésére vonatkozó
kötelezettség teljesítésre rendelkezésre álló időt a beépített elemek vonatkozásában
meghosszabbítom 2020. június 30. napjáig (teljes teljesítés), továbbá a kötelezettség
részletekben történő teljesítését állapítom meg: a beépített elemek felét 2019. június 30.
napjáig kell visszagyűjteni.”
A Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztálya a 4321-2/2017. ügyiratszámon kiadott végzés 1-3.
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Ügyiratszám: 001/1007-18/2019.
pontjában előírt kötelezettségek teljesítési határidejét az alábbiak szerint határozom
meg: - első ½ részének begyűjtésére, majd azt követő jogszabály szerinti kezelésére
vonatkozó teljesítés határideje: 2019. június 30. – második ½ részének begyűjtésére,
majd azt követő jogszabály szerinti kezelésére vonatkozó teljesítés határideje: 2020.
június 30.”

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 a
Vállalkozó, amely alternatívájaként szolgál a csövek bontásának.
A Vállalkozó 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.”
Ilyen előzmények után a Szerződő Felek az alábbiak szerint állapodnak meg:
1. A szerződés tárgya

1.1. Vállalkozó a Preambulumban hivatkozott műszaki leírásnak, előírásoknak megfelelő
műszaki tartalommal az alábbi helyszíneken beépített azbeszt tartalmú betoncsöveket a
műszaki leírásnak megfelelő módon kezeli.
Vállalkozó a csövek kezelését az alábbi szentlőrinci helyszíneken végzi el:
1. Gárdonyi u. 3.
2. Gárdonyi u. 5.
3. Gárdonyi u. 14.
4. Kosztolányi u. 10.
5. Mátyás király u. 30.
6. Mátyás király u. 23.
7. Mikszáth K. u. 21.
8. Vasút u. 7.
9. Mátyás király u. 28.
10. Liget u. 2.

11.
12. Ifjúság u. 18.
13. Arany János u. 4.
14. Attila u. 76.
15. Dózsa u. 11.
16. Vörösmarty u. 14.
17. Dózsa u. 4.
18. Attila u. 10.
19. Kosztolányi u. 12.

1.2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés akkor jár joghatással és
a Felekre nézve akkor jár kötelezettséggel, ha a Baranya Megyei Kormányhivatal
2

Ügyiratszám: 001/1007-18/2019.
Szigetvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya és a Baranya Megyei Kormányhivatal
Pécsi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya engedélyezik
Szentlőrinc Város Önkormányzata számára a teljesítés jelen szerződésben foglalt
módját. Felek kijelentik és tudomásul veszik, hogy a hatósági engedélyek hiányában
jelen szerződés nem lép hatályba.
2. Teljesítési határidő

2.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező szolgáltatást
(továbbiakban: szolgáltatás) legkésőbb a munkaterület átvételétől számított 90 napon
belül elvégzi.

2.2. Az átadás-átvételi eljárás befejezésekor a Szerződő Felek a teljesítés megtörténtét és
ahhoz kapcsolódó minden lényeges körülményt átadás - átvételi jegyzőkönyvbe foglalják
és azokat képviselőik útján cégszerű aláírásaikkal igazolják.
2.3. Vállalkozó jogosult a szerződés tárgyát képező szolgáltatást a jelen szerződés
végteljesítési határidő lejárta előtt elvégezni. Szerződő felek rögzítik, hogy Vállalkozó
előteljesítése esetén az 5.2. pontban meghatározott fizetési határidő változatlan.

2.4. Megrendelő a végteljesítésről teljesítési igazolást állít ki. Ha a Megrendelő 15
munkanapon belül nem állít ki teljesítési igazolást, és nem is utasítja el a teljesített
szolgáltatást, abban az esetben úgy tekintendő, hogy ezen időszak utolsó napján
kiállította az igazolást.
3. Teljesítés helye

A teljesítés helyét jelen szerződés 1. pontjában meghatározott helyszínek képezik.
4. Szerződéses ár

4.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés 1. pontjában
meghatározott feladat teljeskörű ellátását Vállalkozó 8.000.000,- Ft + áfa, azaz
nyolcmillió forint + áfa vállalkozói díj ellenében végzi el Megrendelőnek.
4.2. Megbízó vállalja, hogy a vállalkozói díj 50 %-át jelen szerződés hatályba lépését
követő 8 napon belül a Vállalkozó által kibocsátott előleg számla alapján jelen
szerződés 5.1. pontban meghatározott bankszámlára történő átutalással megfizeti
Vállalkozó részére.

4.3. Vállalkozó kijelenti, hogy az ajánlat megtétele előtt figyelembe vett minden
körülményt, amely a szerződés hiánytalan és megfelelő teljesítéséhez szükséges és
beépítette a megbízási díj összegébe a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi
költségét, így különösen:
- minden egyéb olyan szolgáltatást, amely a feladat ellátása során az Vállalkozó
számára előre láthatóan felmerül.
5. Fizetési feltételek

5.1. A vállalkozói díj további 50 %-ának kifizetésére jelen Szerződés 9. 3. pontja szerinti
igazolt szerződésszerű végteljesítést követően, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint a számla kézhezvételét vagy - ha bármely, a Ptk. 6:130. § (2)
bekezdésében szabályozott körülmény fennáll - az igazolt szerződésszerű teljesítést
követő 8 napon belül, végszámla ellenében, Vállalkozó K & H 10402427-5048494854571019 számú pénzforgalmi számlájára történő utalással, forintban (HUF) kerül
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kifizetésre.

Vállalkozó egy darab előlegszámlát és egy darab végszámlát jogosult kiállítani.
Megrendelő a szerződés teljesítése során az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.
törvényt és vonatkozó jogszabályokat teljes körben alkalmazza.
6. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

6.1. Megrendelő köteles az Vállalkozó hibátlan teljesítése érdekében együttműködni.
Köteles az Vállalkozó kijelölt képviselőjét tájékoztatni a teljesítést befolyásoló tényezők,
események alakulásáról. Megrendelő köteles Vállalkozó munkatársai részére a
szerződés teljesítésekor biztosítani a helyszínre bejutás lehetőségét, illetve kapcsolódó
szolgáltatások teljesítésénél a szükséges munkaterület zavartalan biztosítását.

6.2. Az elvégzendő tevékenységnek minden vonatkozásban meg kell felelnie a szerződés
részét képező műszaki leírásnak. A Megrendelő a teljesítési igazolást mindaddig nem
állítja ki, amíg a szolgáltatás elvégzésének ellenőrzését végre nem hajtotta.
7. Az Vállalkozó jogai és kötelezettségei

7.1. Vállalkozó köteles a szerződést kellő gondossággal teljesíteni, beleértve minden
részfeladat elvégzését, továbbá a teljesítésben mutatkozó esetleges hiányosságok
kijavítását is.

7.2. Vállalkozó köteles betartani a Megrendelő által adott utasításokat. Ha Vállalkozó úgy
ítéli meg, hogy az utasítás meghaladja a szerződés terjedelmét, köteles erről a
Megrendelőt tájékoztatni az utasítás kézhezvételének napjától számított 3 napon belül.
Az utasítások végrehajtását nem lehet megtagadni ezen értesítésre hivatkozással. Ha a
Megrendelő szakszerűtlen utasítást ad, erre az Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni.
Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint jogosult megtagadni a munkavégzést, ha ez
jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére, vagy élet- és vagyonbiztonság
veszélyeztetésére vezetne.
7.3. Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy jogosult mindenkor
ellenőrizni, megvizsgálni, valamint ellenőrizni a szerződés keretében teljesítendő
szolgáltatás (szállítás) előrehaladását.

7.4. Vállalkozó az általa és alvállalkozója által okozott kárért teljes felelősséggel tartozik.
E körben az Vállalkozó kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége
folytán eredő károkat teljes körűen megtéríti.

7.5. Vállalkozó köteles a szerződéssel kapcsolatban keletkezett valamennyi
dokumentumot és a tudomására jutott valamennyi információt bizalmasan kezelni és
titokban tartani. Nem hozhat nyilvánosságra, és nem közölhet a szerződésről, annak
tartamáról semmilyen adatot a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
7.6. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul
értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy a határidő tartását veszélyezteti,
vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért az Vállalkozó felelősséggel
tartozik.
7.7. Vállalkozó haladéktalanul közöl Megrendelővel minden olyan körülményt, amely
jelen szerződés teljesítését érdemben érinti vagy befolyásolja. Vállalkozó köteles a
szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő
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számára megismerhetővé tenni.

7.8. Vállalkozó - amennyiben külföldi adóilletőségű – köteles a szerződéshez arra
vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar
adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok
közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
7.9. Alvállalkozók

7.9.1. Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére akkor jogosult, ha Megrendelőt erről
előzetesen tájékoztatja, és Megrendelő ehhez írásban hozzájárul. Vállalkozó az általa
igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.
8. A szolgáltatás minősége

A teljesített szolgáltatásoknak minden vonatkozásban követniük kell a szerződésben
meghatározott követelménynek.
9. Átvétel

9.1. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a teljesítés helyén kellő időben
teljesítsen (szállítson) annak érdekében, hogy Megrendelő megkezdhesse annak
átvételét.

9.2. Vállalkozó köteles az ellenőrzés során feltárt hibákat és hiányosságokat – a lehető
leggyorsabban és a saját költségén – helyrehozni. Amennyiben az Vállalkozó ezt nem
teljesíti, a Megrendelőnek jogában áll más személyt megbízni az utasítások
végrehajtására, és az ebből eredő vagy ezzel járó költségeket a Megrendelő levonhatja
bármely, az Vállalkozó részére esedékes vagy esedékessé váló kifizetésből, illetve
jogosult a szerződésszegés következményeit alkalmazni.

9.3. Megrendelő a teljesítési igazolást a jelen pontban felsorolt valamennyi feladat
maradéktalan teljesítésének időpontjában állítja ki.
10. Szerződésszegés

10.1. Amennyiben Szerződő Felek egyike szerződésszegést követ el, a szerződésszegés
folytán kárt szenvedett fél kártérítésre és/vagy kötbérre és/vagy azonnali hatályú
felmondásra jogosult.

10.2. Megrendelő az Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, kártérítési
kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha
a) Vállalkozó szerződésszegést követ el, azaz a szerződésből eredő valamely
kötelezettségét nem teljesíti;
b) Vállalkozó ésszerű időn belül nem teljesíti a Megrendelő arra vonatkozó
felszólítását, hogy tegyen maradéktalanul eleget a szerződésben meghatározott
kötelezettsége kifogástalan és időben pontos teljesítésének,
c) Vállalkozó megtagadja a Megrendelő által adott utasítások végrehajtását;
d) Vállalkozó a Megrendelő jóváhagyása nélkül engedményezi a szerződésből eredő
követelését, vagy Vállalkozó Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül vesz
igénybe alvállalkozót vagy egyéb közreműködőt a szerződés teljesítéséhez,
e) Megrendelő fizetésképtelenné válik, felszámolási, végelszámolási eljárás indul vele
szemben, felfüggeszti gazdasági tevékenységét;
f) Vállalkozó a teljesítési határidőhöz képest több mint 15 napos késedelembe esik,
mely késedelem esetében meghiúsulási kötbért Megrendelő nem érvényesíthet.
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10.3. Megrendelő felmondására a Ptk. 6:249. §-a irányadó.

10.4. Vállalkozó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a Megrendelő
sorozatosan és súlyosan megszegi a szerződésből eredő lényeges kötelezettségeit, és a
szerződésszegést írásbeli felszólítás ellenére sem orvosolja.

10.5. Vállalkozónak a Megrendelő esetleges kárát meg kell térítenie és lehetőség szerint
mentesítenie kell a Megrendelőt, illetve annak vállalkozóit és alkalmazottait minden
perrel, igénnyel, veszteséggel és kárral szemben, amely az Vállalkozó tevékenységéből
vagy mulasztásából ered jelen szerződés teljesítése során.

10.6. Egyoldalú felmondás esetén a felmondási idő kezdő napja a felmondó fél
tértivevényes értesítő levelének a másik fél általi kézhezvétele. A Posta általi második
eredménytelen kézbesítési kísérlet esetén a levél kézbesítettnek tekinthető.
11. Kapcsolattartás

11.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés hatálya alatt egymással
kölcsönösen együttműködve járnak el, ennek érdekében Vállalkozó folyamatosan
tájékoztatni köteles a Megrendelőt a teljesítés menetéről. A Felek a szerződés teljesítése
során minden lényeges körülményről kötelesek egymást írásban értesíteni.

11.2. Megrendelő részéről a kapcsolattartásra feljogosított személy:
Név: dr. Keresztessy Csilla aljegyző
Telefon: +36 73 570001
Fax: +36 73 371125
E-mail: aljegyzo@szentlorinc.hu
Az Vállalkozó által kapcsolattartásra feljogosított személy:
Név: Petrovics Gábor Lajos
Telefon: +36 70 3159888
Fax: E-mail: rfcgabor@gmail.com

11.3. Szerződő felek jelen szerződésben meghatalmazzák az előző pontban megnevezett
képviselőiket, hogy a teljesítés során hozott döntéseknél a feleket teljes jogkörrel
képviseljék. Ezen képviselők jogosultak, illetve kötelesek megtenni mindazon műszaki
intézkedéseket, nyilatkozatot, amely a szerződés teljesítéséhez szükségessé válik és a
jelen szerződésben, s a szerződés mellékleteiben foglaltakkal nem ellentétes. Szerződő
felek képviselőinek a jelen szerződésben biztosított jogkörének korlátozása a másik
féllel szemben csak írásbeli közléstől kezdve hatályos. A képviselők személyében történő
változást a felek egymással azonnal, írásban közlik. Ha valamelyik fél a nyilatkozatának
átvételéről visszaigazolást kíván kapni a másik féltől (címzettől) ezt az igényét fel kell
tüntetnie a nyilatkozatában. Abban az esetben, ha valamely határidő számítása a
nyilatkozat átvételétől kezdődik, a nyilatkozatot megtevő félnek a nyilatkozatában
kérnie kell a címzettől az átvétel visszaigazolását.
11.4. Megrendelő részéről a munkálatok ellenőrzésére, és az átadás-átvételi
(beüzemelési) eljárás lebonyolítására feljogosított személy:
Név: Kántor Bálint beruházó
Telefon: +36 73 570004
Fax: +36 73 371125
E-mail: beruhazo@szentlorinc.hu
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Az Vállalkozó részéről a munkálatok ellenőrzésére, és az átadás-átvételi (beüzemelési)
eljárás lebonyolítására feljogosított személy:
Név: Csókás Norbert
Telefon: +36 30 3000009
Fax:
E-mail: rfcgabor@gmail.com
11.5. A Szerződő Felek jelen szerződésben meghatalmazzák az előző pontban
megnevezett képviselőiket, hogy szolgáltatás ellenőrzése, illetőleg az átadás-átvételi
eljárás lebonyolítása során a Szerződő Feleket teljes jogkörrel képviseljék. A megjelölt
képviselők jogosultak, illetve kötelesek megtenni mindazon műszaki intézkedést és
nyilatkozatot – ideértve szállítási lapok ellenőrzését –, amelyek ellenőrzése, illetőleg az
átadás-átvételi eljárás lebonyolítása során szükségessé válnak.
12. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Kötbér:
Vállalkozó a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az
esetre, ha olyan okból, amiért felelős megszegi a szerződést. Mentesül a kötbér fizetési
kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

12.1 Késedelmi kötbér:
Vállalkozó a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján az érdekkörében felmerült okból
eredően a szolgáltatást a szerződésben rögzített a teljesítési határidőn túl késedelmesen
teljesíti, kötbér (késedelmi kötbér) fizetésére köteles.
A késedelmi kötbér a késedelembeesés napjától esedékes.
A késedelmes naponként fizetendő késedelmi kötbér alapja:
A szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás.
A késedelmi kötbér mértéke: 1,00 %/ naptári nap.
A késedelmi kötbér maximális mértéke: A szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 15
%-a.
A késedelmi kötbér napi tételének maximális értékét meghaladó késedelem esetén a
nyertes ajánlattevő szerződésszegéséből eredő meghiúsulás következik be.
Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy felróható késedelem esetén a késedelmi
kötbér napi tételének maximális értékének elérése, túllépése esetén jogosult a
szerződést indokolási kötelezettség nélkül felmondani és a munkákat más vállalkozóval
befejeztetni.
12.2. Meghiúsulási kötbér: Vállalkozó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján pénz
fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amiért felelős a szolgáltatás
meghiúsul.
A meghiúsulási kötbér alapja a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül
számított ellenszolgáltatás („Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár”).
Mértéke 15,00 %.
A meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén a nyertes Ajánlattevőt késedelmi kötbér
nem terheli.
13. Vitás ügyek rendezése

Minden jelen szerződésből eredő vitás kérdést a Szerződő Felek elsősorban közös
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megegyezéssel próbálnak megoldani. Amennyiben erre nincs lehetőség, úgy
értékhatártól függően kikötik a Pécsi Járásbíróság, illetőleg a Pécsi Törvényszék
kizárólagos illetékességét.
14. Alkalmazandó jog

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen szerződés, az Vállalkozó által
benyújtott Ajánlat, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a 4/2009
(III.17.) EüM rendelet, valamint a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet rendelkezései az
irányadóak.
15. A Szerződés módosítása

Jelen szerződést Felek kizárólag írásban módosíthatják. A módosításokat tartalmazó
megállapodást a későbbiekben a szerződés szerves részeként kell kezelni.

16. A szerződés hatálybalépése

16.1. Felek kölcsönösen és egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződés azon a napon
lép hatályba, amely napon a Baranya Megyei Kormányhivatal Szigetvári Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztálya és a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya engedélyezik Szentlőrinc Város
Önkormányzata számára a teljesítés jelen szerződésben foglalt módját. Felek
kölcsönösen és egybehangzóan kijelentik, hogy a hatósági engedélyek hiányában jelen
szerződés nem lép hatályba.
16.2. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasás és egységes értelmezés után azt, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és cégszerűen írták alá 4 (négy)
magyar nyelvű eredeti példányban, melyből 3 (három) példány Megrendelőt, ill. 1 (egy)
példány Vállalkozót illeti.
Szentlőrinc, 2019. év július hó … napján

Szentlőrinc, 2019. év július hó … napján

……………………………………………..
Szentlőrinc Város Önkormányzata
Képviseli: Koltai Péter
polgármester

……………………………………..
RFC Promotion Kft.
Képviseli: Farkas László
ügyvezető
meghatalmazottja Petrovics Gábor
Vállalkozó

Megrendelő

Ellenjegyzem Szentlőrinc Város Önkormányzat képviselő-testületének …/2019. (VII.26.)
számú határozata alapján:
………………………………………………
dr. Tóth Sándor jegyző
Pénzügyi ellenjegyző:

………………………………………………
Bolvári Renáta pénzügyi osztályvezető
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Szentlőrinc Város Önkormányzat
ELŐTERJESZTÉS

Tárgy:

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. július 26-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Előterjesztő:
Előterjesztést készítette:

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

Előterjesztés a Szentlőrinc, 0207/12.
hrsz-ú
ingatlan
értékbecslésének
megrendeléséről
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, a
forrás biztosított.
Az előterjesztést
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt
ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:
Koltai Péter polgármester
Előzetesen tárgyalja:
Tisztelt Képviselő-testület!

A Szentlőrinc, 0207/12. hrsz-ú ingatlan tekintetében vételi szándékot jelentett be az A és
A Kereskedelmi és Ingatlanforgalmazó Zrt. (1139 Budapest, Röppentyű u. 65-67.) Az
ingatlan megnevezése a Földhivatal nyilvántartásában:
a) kivett szemétlerakó telep
b) kivett - hulladékudvar

6.6780 HA
1.5947 HA

Összes terület: 8.2727 HA.

A Zrt. a területen a rendezési tervnek megfelelően napelem parkot kívánna létesíteni.

Figyelemmel arra, hogy a terület jelenleg nem áll használatban és egyéb célra nem
hasznosítható, javaslom az ingatlan értékbecslésének megrendelését.

Mint az Ön előtt ismeretes ugyanezen terület tekintetében jelzett vételi szándékot a
PHEV Center Kft. 2019. január hónapban.
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Kérem, hozzanak döntést a terület értékbecslésének megrendelése tárgyában.
Szentlőrinc, 2019. július 24.

Koltai Péter polgármester sk.

Határozati javaslat:
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2019. (VII.26.) KT. határozata
a Szentlőrinc, külterület 0207/12. hrsz-ú ingatlan értékbecslésének
megrendeléséről
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
szándékában áll értékesíteni a Szentlőrinc, külterület 0207/12. hrsz-ú ingatlant, ezért
megrendeli annak értékbecslését.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az értékbecslés megrendelésére.
Felelős: Képviselő-testület, végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal
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INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS
Megrendelő neve: Szentlőrinc Város Önkormányzata
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
Készült: 1 példányban

A Szentlőrinc, belterület 40/28 helyrajzi szám alatti, természetben
7940 Szentlőrinc, belterület 40/28 helyrajzi szám alatti
Telephely forgalmi értékéről

Szentlőrinc, 2019.07.24.

Készítette:
Kárász Zsolt
Ingatlanvagyon-értékelő
Névjegyzék száma: 974

7940 Szentlőrinc, belterület 40/28 helyrajzi szám alatti telephely értékelése
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Értékbecslési bizonyítvány
A Szentlőrinc, belterület 40/28 helyrajzi szám alatti, természetben
7940 Szentlőrinc, belterület 40/28 helyrajzi szám alatti
Telephely megnevezésű ingatlan
Piaci forgalmi értéke az értékelés fordulónapján:

300.000,- Ft
azaz
Háromszázezer Forint
(a megállapított érték az Áfa összegét tartalmazza)

Az értékelés fordulónapja: 2019-07.23.
Az értékelés részletezését, indoklását a melléklet tartalmazza.

Szentlőrinc, 2019.07.24.

Készítette:
Kárász Zsolt
Ingatlanvagyon-értékelő
Névjegyzék száma: 974

7940 Szentlőrinc, belterület 40/28 helyrajzi szám alatti telephely értékelése
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Korlátozó feltételek nyilatkozata
1. Az értékelést végző személy nem vállal felelősséget olyan, később jelentkező
gazdasági vagy fizikai tényezőkért, amelyek befolyásolhatják az értékelésben
megadott értékeket.
2. Az értékelőnek nincs meg a képesítése arra, hogy felismerje a veszélyes,
egészségre ártalmas anyagokat. Az ilyen anyagok jelenléte befolyásolhatja az
ingatlan értékét.
3. A jelentésben jellemzett műszaki állapotot a helyszíni szemle, az ingatlan
tulajdonosának szóbeli tájékoztatása és a részemre adott adatszolgáltatás
alapján mutattam be.
4. Nem végeztem
vizsgálatokat.

épületfizikai,

környezetvédelmi

és

egyéb

hasonló

5. Az értékelés során feltételeztem, hogy a tulajdonjog forgalomképes, melynek
jogi eredetű korlátozásáról a tulajdoni lapon bejegyzetteken túlmenően nincs
tudomásom, ezért felelősséget nem vállalok.
6. Minden számomra megadott információt megbízhatónak tekintettem, de
valódiságukért felelősséget nem vállalok.
7. Az értékelés az értékelést végző személy írásbeli engedélye nélkül sem
egyben, sem részeiben nem publikálható, a megadottól eltérő célra nem
használható.

Értékbecslői nyilatkozat
Kárász Zsolt ingatlanforgalmi értékbecslő kijelentem, hogy sem jelenlegi, sem
jövőbeli érdekeltségem nincs az értékelt ingatlannal, az ingatlan tulajdonosával
kapcsolatban. Kijelentem továbbá, hogy a szakértői jelentésben megállapított
érték nincs összefüggésben az értékbecslésért kapott ellenértékkel.
Az értékbecslés érvényességi ideje 90 nap.

Aláírás
Kárász Zsolt

7940 Szentlőrinc, belterület 40/28 helyrajzi szám alatti telephely értékelése
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Előzmények
A megbízó megrendelése alapján a Kárász Értékbecslő Kft. (7940 Szentlőrinc,
Vasút u. 3.) elvégezte a Szigetvári Járási Földhivatalnál, a Szentlőrinc,
belterület 40/28 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 7940
Szentlőrinc, belterület 40/28 helyrajzi szám alatti telephely megnevezésű
ingatlan értékbecslését.
Az értékelés célja:
Piaci forgalmi érték megállapítása az ingatlan fedezetként való felajánlása
céljából.

A szakértői vizsgálat módszere
A helyszíni szemlét 2019. július 23-án tartottam meg.
A helyszíni szemlét előzetes egyeztetés alapján a Megbízó biztosította, s
egyben tájékoztatott az ingatlan legfontosabb adatairól, jogi helyzetéről,
valamint gondoskodott az ingatlan megtekinthetőségéről.
Kézhez kaptam az értékelendő ingatlan nem hiteles tulajdoni lap másolatát.
Az adatfelvételi és az információs kérdésekre a Tulajdonos a szükséges
tájékoztatást megadta, majd ezt követően elkészítettem a beépítetlen terület
fényképfelvételeit.

Ingatlan-nyilvántartási adatok


Az ingatlan tulajdoni lapja alapján megállapítható adatok:

Az ingatlan címe
Az ingatlan tulajdonosai
A tulajdonosok címe

7940 Szentlőrinc, belterület 40/15 hrsz.
II-1
Szentlőrinc Város Önkormányzata 1/1
II-1
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.

Az ingatlan megnevezése
Az ingatlan területe
Helyrajzi száma
A tulajdoni lap keltezése

Telephely
1313 m2 – Értékelve: 164 m2
40/28
2019.07.17.



A tulajdoni lapon található széljegyzetek:
Bejegyzést nem tartalmaz, az ingatlan tehermentes.



A tulajdoni lapon található terhek, bejegyzések:
A mellékelt tulajdoni lapnak megfelelően.

Az értékelésnek nem volt tárgya a tulajdoni lapon szereplő bejegyzések
vizsgálata. A tulajdoni lapon lévő bejegyzések tartalmát valósnak fogadtam
el és az ingatlan forgalmi értékének meghatározásakor ezt nem vettem
figyelembe. Az értékelés a 2019. július 23-i állapotnak megfelelő.

7940 Szentlőrinc, belterület 40/28 helyrajzi szám alatti telephely értékelése
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A település története, az ingatlan környezetének jellemzői
Fekvése
Szentlőrinc város Baranya megyében, a Szentlőrinci járás és kistérség
székhelye. A település Pécstől 20, Szigetvártól 16 kilométerre, a Mecseket a
Zselictől elválasztó Bükkösdi-völgy torkolatában, az alföldies jellegű
Ormánságtól északra fekszik. Gazdaságföldrajzi adottságai szerényebb
mértékűek, ásványkinccsel, vagy jelentősebb erdőterületekkel nem
rendelkezik. A vidék, uralkodó talajtípusa a barnaföld. Közúton, a 6-os
főúton. Vonattal a Budapest–Dombóvár–Pécs-vasútvonalon, illetve a
Nagykanizsa–Gyékényes–Barcs–Pécs-vasútvonalon (a két vonal Pécs és
Szentlőrinc között közös szakaszon vezet), illetve a Sellye–Szentlőrincvasútvonalon.
Alapvető kereskedelmi, egészségügyi, oktatási, kulturális és közigazgatási
létesítmények a környéken elérhetőek. Az ingatlan aszfaltozott úton
közelíthető meg, a településen helyi és helyközi buszjárat van.
A település rangja: város
Területe: 27,82 km2
Lakosok száma: 6577 fő
A forgalmi érték meghatározásának tárgyát képező ingatlan Szentlőrinc
központjától délre, kereskedelmi, szolgáltató övezetben található.
A tárgyi ingatlan a városközponttól kb. 0,7 km-re található, a minimális
napi szükségletet kielégítő kereskedelmi egységek: Élelmiszerbolt (500 m),
Buszmegálló (200 m), az ingatlan közelében, míg az egyéb szolgáltatási és
kereskedelmi egységek, mint Óvoda, Általános és Középiskola, Posta, Orvosi
rendelő, Gyógyszertár a városközpont környékén, az ingatlantól kb. 1
kilométeren belül érhetők el.
Az ingatlan megközelítése a 6-os számú főútról, Bükkösd felé kanyarodva, a
település végét jelző tábla előtt 150 m-re nyugatra fordulva, majd 50 métert
haladva lehetséges.
A terület megfelelő infrastrukturális adottságokkal rendelkezik.
A területen egy adótorony található. Állapota elhanyagolt. Az utcában
minden közmű ki van építve. A terület kerítettséggel nem rendelkezik. A
telekhatárok csak részlegesen állapíthatók meg, a természetben összeolvad
a 40/16-os helyrajzi számú ingatlannal.
A térség, illetve az ingatlanok közvetlen környezetének zaj és egyéb
emissziós terhelése alacsonynak mondható.
Környezetszennyező hatást a helyszínen nem tapasztaltam, a területen
környezetszennyező vagy egyéb veszélyes hulladékot a helyszíni szemle
időpontjában nem tároltak.

Közműellátottság és az épületgépészeti elemek
Víz
Szennyvíz
Gáz
Elektromos áram

Utcában
Utcában
Utcában
Utcában

kiépítve
kiépítve
kiépítve
kiépítve

csatlakozási
csatlakozási
csatlakozási
csatlakozási

lehetőség
lehetőség
lehetőség
lehetőség

adott
adott
adott
adott
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Ingatlanpiaci jellemzők és várható kilátások
2017-ben felpörgött az ipari/logisztikai ingatlanfejlesztők tevékenysége, a
teljes állomány pedig átlépte a 2 millió négyzetmétert. Az éves átadási
mennyiség 2009. óta először lépte át a százezer négyzetmétert; a fejlesztések
zömét az év második felében fejezték be.
Csaknem 118 ezer négyzetméternyi új létesítmény készült el 2017. során, ez
több mint 50%-kal haladja meg az egy évvel korábbi szintet, és körülbelül
az előző öt év összes fejlesztési volumenének felel meg.
A bérbe adások új rekordot hoztak 2017-ben: a már kiemelkedően erős első
félév után az éves tranzakciós volumen megközelítette a 620 ezer
négyzetmétert. Ez volt az első alkalom, hogy a kereslet meghaladta a
félmillió négyzetmétert. Az egy évvel korábbihoz képest jelentős mértékben
nőtt mind a bérlet-hosszabbítások, mind az új szerződések és az előbérleti
szerződések mennyisége, ugyanakkor a bérelt területek bővítésére a
korábbinál kisebb igény mutatkozott. Az összesített megítélés a jelen
felmérés során sem változott érdemben. Az országos átlag mögött
mindazonáltal a déli országrész, romló és a központi és a nyugati térség
piacának javuló értékelése húzódik meg.
A telekpiacon 2016-2017-ben a korábbi 2014-2015-es évekre tekintettel
szerényebb volt az árcsökkenés mértéke (kb. 10% éves szinten), míg a
válság begyűrűzését követően 30-40%-os értékcsökkenéssel lehet
kalkulálni. Az idei évben a kapott válaszok alapján lényegében árstabilitásra
lehet számítani. Kicsi további árcsökkenés – hasonlóan az egy negyedévvel
korábbihoz - csak a Dél és Kelet-magyarországi régióban várható.
Változatos képet mutat a magyarországi kereskedelmi ingatlanszektor,
azonban az összes szegmensénél megállapítható, hogy a piac túl van a
mélyponton és belépett a stagnálás fázisába. A fellendülés első jelei már
mutatkoznak, a pontos időzítés függ a hazai gazdaságpolitikától, a
nemzetközi befektetői hangulattól, valamint a bérbeadók és a bérlők
igényeinek pontosabb összehangolásától.
Jól kezdett a befektetési piac; az első hat hónapban a befektetők által
elköltött pénz megközelíti a 230 millió eurót, ami több mint a teljes tavalyi
évben végrehajtott tranzakciók összege (188 millió euro).
Az intézményi befektetők leginkább a kiemelkedő kiskereskedelmi
ingatlanok és hosszú időtartamú bérleti szerződésekkel rendelkező jó
minőségű irodaházak iránt érdeklődnek. A DTZ szerint ez a két szektor fogja
kitenni a teljes befektetési volumen, jelentős részét. A magyar piac
legnagyobb hiányossága, hogy kevés a piacon lévő központi fekvésű „prime”
ingatlan és az ezek iránt leginkább érdeklődő intézményi befektető. Nagyobb
számban vannak eladósorban a jó lokációval rendelkező, de nem „A”
kategóriás ingatlanok, ahol az eladói és vásárlói elképzelések jobban
közelítenek egymáshoz.

7940 Szentlőrinc, belterület 40/28 helyrajzi szám alatti telephely értékelése
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Nevezett ingatlan településen belüli elhelyezkedése jó, megközelítése minden
járművel lehetséges, adottságainak megfelelően piacképesnek mondható, a
területen az utóbbi években több új ház épült, jelenleg is folynak
építkezések. Ingatlanról kialakított benyomás: közepes.
Értékesíthetősége: nehéz, a jellegére való tekintettel.

Az értékelés során alkalmazható módszerek
Az ingatlan értékének megállapítására három módszer alkalmazható:
- a piaci adatok összehasonlításán alapuló
- a nettó pótlási költség alapú
- a hozamszámítás alapú
I. A piaci összehasonlító adatokon alapuló forgalmi értékelés
Az értékelés a piaci környezet tanulmányozásából indul ki: a megtörtént,
konkrét és ismert adásvételek képezik az összehasonlítás alapját. Az
ingatlanértékeléskor az összehasonlító adatok képeznek egy alaphalmazt,
melyek az értékelt vagyontárgyra jellemző körből származnak. Az
alaphalmazra jellemző átlagos piaci érték az alapérték. Rendszerint
megjelennek olyan, úgynevezett értékmódosító tényezők, melyek az
értékelendő állóeszköz vagyonértékét eltérítik az alapártól. Ezeket a
tényezőket számításba véve, az alapárból meghatározhatjuk az értékelendő
vagyontárgy piaci forgalmi értékét.
II. A nettó pótlási költség alapú értékelés
Ez az eljárás az adott ingatlan újraépítési költségének becslése a föld
értékének hozzáadásával. Az érték nincs közvetlen összefüggésben a
költséggel. A költség alapú értékelés esetében az ingatlan újraelőállítási
költségéből levonjuk az idő múlása miatti avulást, majd ehhez hozzáadjuk a
földterület becsült forgalmi értékét.
Az eljárás legfontosabb lépései a következők:
- Becsüljük meg az ingatlan értékét, mintha az üres lenne, és képesek
lennénk a lehető legkedvezőbben kihasználni.
- Becsüljük meg az ingatlan felépítményeinek és területi fejlesztéseinek
a jelenleg költségét.
- Becsüljük meg az értékcsökkenés nagyságát, amit a funkcionális
avulás, a fizikai állagromlás, vagyis az üzemelés okozta
elhasználódás vagy külső elhasználódás okozott.
- Vonjuk le az értékcsökkenést a becsült építési és területfejlesztési
költségből.
- Adjuk hozzá a föld becsült értékéhez az értékcsökkentett bekerülési
költséget, s így megkapjuk az ingatlan teljes értékét.
A föld értékét piaci összehasonlításokkal becsülhetjük meg, amikor is az
értékelendő földterület elhelyezkedését, területfejlesztését hasonlítjuk össze
közeli ingatlanokkal, kiigazítást téve a jelentős különbségek terén.
7940 Szentlőrinc, belterület 40/28 helyrajzi szám alatti telephely értékelése
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Két lehetőség kínálkozik a felépítmény bekerülési költségének becslésére:
az újraelőállítási és a helyettesítési költség meghatározása.
Az újraelőállítási költség pillanatnyi árakon határozza meg az épület
költségét, a felépítmény jellemzőit.
A helyettesítési költség a költség olyan becslése a napi piaci árakon, amikor
a felépítmény közművei és funkciója csupán hasonló az értékelendő
ingatlanéhoz.
Ezt követően a felbecsült értékcsökkenések mértékét kivonjuk az építési és
területfejlesztési költségből. Az így kapott összeget a földterület értékével
összegezve, megkapjuk az ingatlan teljes értékét.
III. Hozamszámításon alapuló értékelés
Az ingatlan jövőbeni hasznainak és ezek megszerzése érdekében felmerülő
kiadások különbségéből vezeti le az értéket.
A hozamszámítás lépései:
- Ingatlan lehetséges használati módjainak elemzése
- Jövőbeli bevételek és kiadások becslése használati módonként
- Jövőbeli pénzfolyamok felállítása használati módonként
- Tőkésítési kamatláb meghatározása
- A pénzfolyamok jelenértékének meghatározása
- A legmagasabb jelenérték kiválasztása, mint hozamszámításon
alapuló érték
A hozamszámítás fő meghatározó tényezői:
- Bevétel/ bérleti díjak
- A bérlet időtartama
- A bérlet feltételei
- A bérleti díj felülvizsgálata
- Hozam
A megbízás alapján feladatom volt ingatlanforgalmi szakvéleményt
nyilvánítani a megtartott helyszíni szemle adatai alapján, továbbá
összehasonlító értékadatok alapján szakértői véleményt készíteni arról, hogy
a fent nevezett ingatlannak mennyi a piaci-forgalmi értéke.
A három értékelési mód közül a piaci összehasonlító adatokon alapuló
értékelést vettem alapul. Telekérték meghatározásánál a másik két
értékelési módszer nem alkalmazható.
Az értékbecslés a piaci érték megállapítására készült, ennek
figyelembevételével az értékelés nem törekszik az épületek és egyéb
ingatlanelemek részletes leírására, középpontjában az értékesíthetőség,
illetve az ingatlanban rejlő tényezők vizsgálata áll.

7940 Szentlőrinc, belterület 40/28 helyrajzi szám alatti telephely értékelése

8

Összehasonlító adatok áttekintése
Telekingatlan összehasonlító adatai: (Szentlőrinc, 40/28 hrsz.)
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/

Megjegyzés: Az ingatlan megnevezése a tulajdoni lap szerint, telephely.
Az ingatlanforgalmi érték megállapítása során az elmúlt években eladott és
eladásra kínált hasonló jellegű ingatlanokat vettem figyelembe, majd a
szükséges korrekciók alkalmazásával határoztam meg a piaci értéket.
Tárgyi ingatlan alapterülete 1.313 m2. Az érték megállapítás során 164
m2 területet vettem figyelembe, amit az Önkormányzat szeretne
megvásárolni.
Az értékbecslés per-, teher- és igénymentes állapotra vonatkozik.
Az értékelés azon feltételezésen alapul, hogy az ingatlanok jelenlegi, jövőbeni
hasznosításával összefüggésben a helyi és országos hatóságoktól és egyéb
szervezetektől valamennyi szükséges engedély, jóváhagyás és felhatalmazás
rendelkezésre áll, ill. ezek beszerezhetők.
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7940 Szentlőrinc, belterület, 40/28 hrsz.
Építményes ingatlan értékelése - Piaci összehasonlító adatok elemzése

Összehasonlítás szempontjai

Értékelendő
Ingatlan címe:

Összehasonlító - 1

Összehasonlító - 2

Összehasonlító - 3

7940 Szentlőrinc,
belterület

7940 Szentlőrinc,
külterület

7940 Szentlőrinc,
belterület

Tagolása:

földszint

földszint

földszint

földszint

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

vegyes
telephely

vegyes
telephely

vegyes
telephely

vegyes
telephely

központhoz közeli, jó
infrastrukturális és
tömegközlekedési
kapcsolatokkal

központhoz közeli,
közepes infrastrukturális
és tömegközlekedési
kapcsolatokkal

központhoz közeli,
közepes infrastrukturális
és tömegközlekedési
kapcsolatokkal

központhoz közeli, jó
infrastrukturális és
tömegközlekedési
kapcsolatokkal

saját adatgyűjtés

ingatlan.com

saját adatgyűjtés

Építés éve:
Műszaki állapot:

Megjegyzés:

Adat forrása:
GAZDASÁGI TÉNYEZŐK
bruttó ár (Ft)
2

164
164,0

telekméret (m )
redukált alapterület (m2)
fajlagos ár (Ft/m2)
kínálat/adásvétel
kínálat/adásvétel időpontja
kínálat/adásvétel korrekciós tényező
korrigált fajlagos ár (Ft/m2)

2 000 000
875
875,0
2 286

15 000 000
5 500
5500,0
2 727

adásvétel
2018. június
1,00

kínálat
2019. július
0,90

2 286

2 455

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

kedvezőtlenebb

2 400 000
1 000
1000,0
2 400
adásvétel
2016. október
1,00

2 400

hasonló

1,00

1,05

1,00

telekméret

nagyobb

nagyobb

nagyobb

0,90

0,80

0,90

alapterület

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

műszaki állapot

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

építési mód

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

megközelíthetőség

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

építés éve

hasonló

hasonló

hasonló

közművesítettség

1,00

1,00

1,00

kedvezőbb

kedvezőbb

kedvezőbb

0,95

0,95

0,95

beépíthetőség

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

útszolgalmi jog miatt

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

ÖSSZEHASONLÍTÁS KÖVETKEZTETÉSE
SÚLYOZÁS

1,00

1 954
34%

1,00

1 959
33%

2 052
33%

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

164,00
1 988
2 000
328 000

300 000
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Összefoglalás
Forgalmi érték meghatározása:

Piaci összehasonlító adatokon alapuló módszer

300 000 Ft

Súlyozás

100%

Költség módszer

Nem számolt

Súlyozás

0%

2018. június 07-én a Szentlőrinc Város Önkormányzata (7940
Szentlőrinc, Templom tér 8.) megbízásából elvégeztem a Szentlőrinc,
belterület 40/28 helyrajzi szám alatti, természetben 7940 Szentlőrinc,
belterület 40/28 alatti 164 m2 alapterületű telephely megnevezésű
ingatlan értékbecslését.
Az értékbecslésben foglaltak alapján megállapítom, hogy a fent nevezett
ingatlan forgalmi értéke kerekítve:

300.000,- Ft
azaz Háromszázezer Forint
(a megállapított érték az Áfa összegét tartalmazza)

Szentlőrinc, 2019.07.24.
Készítette:

Kárász Zsolt
Ingatlanvagyon-értékelő
Névjegyzék száma: 974
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MELLÉKLETEK
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Fényképfelvételek

Környezet

Környezet

Terület látképe

Terület látképe

Terület látképe

Terület látképe
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Településtérkép
/Szentlőrinc/
Értékelt ingatlan

Értékelt ingatlan
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INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS
Megrendelő neve: Szentlőrinc Város Önkormányzata
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
Készült: 1 példányban

A Szentlőrinc, belterület 40/15 helyrajzi szám alatti, természetben
7940 Szentlőrinc, belterület 40/15 helyrajzi szám alatti
Telephely forgalmi értékéről

Szentlőrinc, 2019.07.24.

Készítette:
Kárász Zsolt
Ingatlanvagyon-értékelő
Névjegyzék száma: 974
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Értékbecslési bizonyítvány
A Szentlőrinc, belterület 40/15 helyrajzi szám alatti, természetben
7940 Szentlőrinc, belterület 40/15 helyrajzi szám alatti
Telephely megnevezésű ingatlan
Piaci forgalmi értéke az értékelés fordulónapján:

1.900.000,- Ft
azaz
Egymillió-kilencszázezer Forint
(a megállapított érték az Áfa összegét tartalmazza)

Az értékelés fordulónapja: 2019-07.23.
Az értékelés részletezését, indoklását a melléklet tartalmazza.

Szentlőrinc, 2019.07.24.

Készítette:
Kárász Zsolt
Ingatlanvagyon-értékelő
Névjegyzék száma: 974
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Korlátozó feltételek nyilatkozata
1. Az értékelést végző személy nem vállal felelősséget olyan, később jelentkező
gazdasági vagy fizikai tényezőkért, amelyek befolyásolhatják az értékelésben
megadott értékeket.
2. Az értékelőnek nincs meg a képesítése arra, hogy felismerje a veszélyes,
egészségre ártalmas anyagokat. Az ilyen anyagok jelenléte befolyásolhatja az
ingatlan értékét.
3. A jelentésben jellemzett műszaki állapotot a helyszíni szemle, az ingatlan
tulajdonosának szóbeli tájékoztatása és a részemre adott adatszolgáltatás
alapján mutattam be.
4. Nem végeztem
vizsgálatokat.

épületfizikai,

környezetvédelmi

és

egyéb

hasonló

5. Az értékelés során feltételeztem, hogy a tulajdonjog forgalomképes, melynek
jogi eredetű korlátozásáról a tulajdoni lapon bejegyzetteken túlmenően nincs
tudomásom, ezért felelősséget nem vállalok.
6. Minden számomra megadott információt megbízhatónak tekintettem, de
valódiságukért felelősséget nem vállalok.
7. Az értékelés az értékelést végző személy írásbeli engedélye nélkül sem
egyben, sem részeiben nem publikálható, a megadottól eltérő célra nem
használható.

Értékbecslői nyilatkozat
Kárász Zsolt ingatlanforgalmi értékbecslő kijelentem, hogy sem jelenlegi, sem
jövőbeli érdekeltségem nincs az értékelt ingatlannal, az ingatlan tulajdonosával
kapcsolatban. Kijelentem továbbá, hogy a szakértői jelentésben megállapított
érték nincs összefüggésben az értékbecslésért kapott ellenértékkel.
Az értékbecslés érvényességi ideje 90 nap.

Aláírás
Kárász Zsolt
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Előzmények
A megbízó megrendelése alapján a Kárász Értékbecslő Kft. (7940 Szentlőrinc,
Vasút u. 3.) elvégezte a Szigetvári Járási Földhivatalnál, a Szentlőrinc,
belterület 40/15 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 7940
Szentlőrinc, belterület 40/15 helyrajzi szám alatti telephely megnevezésű
ingatlan értékbecslését.
Az értékelés célja:
Piaci forgalmi érték megállapítása az ingatlan fedezetként való felajánlása
céljából.

A szakértői vizsgálat módszere
A helyszíni szemlét 2019. július 23-án tartottam meg.
A helyszíni szemlét előzetes egyeztetés alapján a Megbízó biztosította, s
egyben tájékoztatott az ingatlan legfontosabb adatairól, jogi helyzetéről,
valamint gondoskodott az ingatlan megtekinthetőségéről.
Kézhez kaptam az értékelendő ingatlan nem hiteles tulajdoni lap másolatát.
Az adatfelvételi és az információs kérdésekre a Tulajdonos a szükséges
tájékoztatást megadta, majd ezt követően elkészítettem a beépítetlen terület
fényképfelvételeit.

Ingatlan-nyilvántartási adatok


Az ingatlan tulajdoni lapja alapján megállapítható adatok:

Az ingatlan címe
Az ingatlan tulajdonosai
A tulajdonosok címe

7940 Szentlőrinc, belterület 40/15 hrsz.
II-1
Szentlőrinc Város Önkormányzata 1/1
II-1
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.

Az ingatlan megnevezése
Az ingatlan területe
Helyrajzi száma
A tulajdoni lap keltezése

Telephely
1001 m2 – Értékelve: 841 m2
40/15
2019.07.17.



A tulajdoni lapon található széljegyzetek:
Bejegyzést nem tartalmaz, az ingatlan tehermentes.



A tulajdoni lapon található terhek, bejegyzések:
A mellékelt tulajdoni lapnak megfelelően.

Az értékelésnek nem volt tárgya a tulajdoni lapon szereplő bejegyzések
vizsgálata. A tulajdoni lapon lévő bejegyzések tartalmát valósnak fogadtam
el és az ingatlan forgalmi értékének meghatározásakor ezt nem vettem
figyelembe. Az értékelés a 2019. július 23-i állapotnak megfelelő.
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A település története, az ingatlan környezetének jellemzői
Fekvése
Szentlőrinc város Baranya megyében, a Szentlőrinci járás és kistérség
székhelye. A település Pécstől 20, Szigetvártól 16 kilométerre, a Mecseket a
Zselictől elválasztó Bükkösdi-völgy torkolatában, az alföldies jellegű
Ormánságtól északra fekszik. Gazdaságföldrajzi adottságai szerényebb
mértékűek, ásványkinccsel, vagy jelentősebb erdőterületekkel nem
rendelkezik. A vidék, uralkodó talajtípusa a barnaföld. Közúton, a 6-os
főúton. Vonattal a Budapest–Dombóvár–Pécs-vasútvonalon, illetve a
Nagykanizsa–Gyékényes–Barcs–Pécs-vasútvonalon (a két vonal Pécs és
Szentlőrinc között közös szakaszon vezet), illetve a Sellye–Szentlőrincvasútvonalon.
Alapvető kereskedelmi, egészségügyi, oktatási, kulturális és közigazgatási
létesítmények a környéken elérhetőek. Az ingatlan aszfaltozott úton
közelíthető meg, a településen helyi és helyközi buszjárat van.
A település rangja: város
Területe: 27,82 km2
Lakosok száma: 6577 fő
A forgalmi érték meghatározásának tárgyát képező ingatlan Szentlőrinc
központjától délre, kereskedelmi, szolgáltató övezetben található.
A tárgyi ingatlan a városközponttól kb. 0,7 km-re található, a minimális
napi szükségletet kielégítő kereskedelmi egységek: Élelmiszerbolt (500 m),
Buszmegálló (200 m), az ingatlan közelében, míg az egyéb szolgáltatási és
kereskedelmi egységek, mint Óvoda, Általános és Középiskola, Posta, Orvosi
rendelő, Gyógyszertár a városközpont környékén, az ingatlantól kb. 1
kilométeren belül érhetők el.
Az ingatlan megközelítése a 6-os számú főútról, Bükkösd felé kanyarodva, a
település végét jelző tábla előtt 150 m-re nyugatra fordulva, majd 50 métert
haladva lehetséges.
A terület megfelelő infrastrukturális adottságokkal rendelkezik.
A területen egy adótorony található. Állapota elhanyagolt. Az utcában
minden közmű ki van építve. A terület kerítettséggel nem rendelkezik. A
telekhatárok csak részlegesen állapíthatók meg, a természetben összeolvad
a 40/16-os helyrajzi számú ingatlannal.
A térség, illetve az ingatlanok közvetlen környezetének zaj és egyéb
emissziós terhelése alacsonynak mondható.
Környezetszennyező hatást a helyszínen nem tapasztaltam, a területen
környezetszennyező vagy egyéb veszélyes hulladékot a helyszíni szemle
időpontjában nem tároltak.

Közműellátottság és az épületgépészeti elemek
Víz
Szennyvíz
Gáz
Elektromos áram

Utcában
Utcában
Utcában
Utcában

kiépítve
kiépítve
kiépítve
kiépítve

csatlakozási
csatlakozási
csatlakozási
csatlakozási

lehetőség
lehetőség
lehetőség
lehetőség

adott
adott
adott
adott
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Ingatlanpiaci jellemzők és várható kilátások
2017-ben felpörgött az ipari/logisztikai ingatlanfejlesztők tevékenysége, a
teljes állomány pedig átlépte a 2 millió négyzetmétert. Az éves átadási
mennyiség 2009. óta először lépte át a százezer négyzetmétert; a fejlesztések
zömét az év második felében fejezték be.
Csaknem 118 ezer négyzetméternyi új létesítmény készült el 2017. során, ez
több mint 50%-kal haladja meg az egy évvel korábbi szintet, és körülbelül
az előző öt év összes fejlesztési volumenének felel meg.
A bérbe adások új rekordot hoztak 2017-ben: a már kiemelkedően erős első
félév után az éves tranzakciós volumen megközelítette a 620 ezer
négyzetmétert. Ez volt az első alkalom, hogy a kereslet meghaladta a
félmillió négyzetmétert. Az egy évvel korábbihoz képest jelentős mértékben
nőtt mind a bérlet-hosszabbítások, mind az új szerződések és az előbérleti
szerződések mennyisége, ugyanakkor a bérelt területek bővítésére a
korábbinál kisebb igény mutatkozott. Az összesített megítélés a jelen
felmérés során sem változott érdemben. Az országos átlag mögött
mindazonáltal a déli országrész, romló és a központi és a nyugati térség
piacának javuló értékelése húzódik meg.
A telekpiacon 2016-2017-ben a korábbi 2014-2015-es évekre tekintettel
szerényebb volt az árcsökkenés mértéke (kb. 10% éves szinten), míg a
válság begyűrűzését követően 30-40%-os értékcsökkenéssel lehet
kalkulálni. Az idei évben a kapott válaszok alapján lényegében árstabilitásra
lehet számítani. Kicsi további árcsökkenés – hasonlóan az egy negyedévvel
korábbihoz - csak a Dél és Kelet-magyarországi régióban várható.
Változatos képet mutat a magyarországi kereskedelmi ingatlanszektor,
azonban az összes szegmensénél megállapítható, hogy a piac túl van a
mélyponton és belépett a stagnálás fázisába. A fellendülés első jelei már
mutatkoznak, a pontos időzítés függ a hazai gazdaságpolitikától, a
nemzetközi befektetői hangulattól, valamint a bérbeadók és a bérlők
igényeinek pontosabb összehangolásától.
Jól kezdett a befektetési piac; az első hat hónapban a befektetők által
elköltött pénz megközelíti a 230 millió eurót, ami több mint a teljes tavalyi
évben végrehajtott tranzakciók összege (188 millió euro).
Az intézményi befektetők leginkább a kiemelkedő kiskereskedelmi
ingatlanok és hosszú időtartamú bérleti szerződésekkel rendelkező jó
minőségű irodaházak iránt érdeklődnek. A DTZ szerint ez a két szektor fogja
kitenni a teljes befektetési volumen, jelentős részét. A magyar piac
legnagyobb hiányossága, hogy kevés a piacon lévő központi fekvésű „prime”
ingatlan és az ezek iránt leginkább érdeklődő intézményi befektető. Nagyobb
számban vannak eladósorban a jó lokációval rendelkező, de nem „A”
kategóriás ingatlanok, ahol az eladói és vásárlói elképzelések jobban
közelítenek egymáshoz.
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Nevezett ingatlan településen belüli elhelyezkedése jó, megközelítése minden
járművel lehetséges, adottságainak megfelelően piacképesnek mondható, a
területen az utóbbi években több új ház épült, jelenleg is folynak
építkezések. Ingatlanról kialakított benyomás: közepes.
Értékesíthetősége: nehéz, a jellegére való tekintettel.

Az értékelés során alkalmazható módszerek
Az ingatlan értékének megállapítására három módszer alkalmazható:
- a piaci adatok összehasonlításán alapuló
- a nettó pótlási költség alapú
- a hozamszámítás alapú
I. A piaci összehasonlító adatokon alapuló forgalmi értékelés
Az értékelés a piaci környezet tanulmányozásából indul ki: a megtörtént,
konkrét és ismert adásvételek képezik az összehasonlítás alapját. Az
ingatlanértékeléskor az összehasonlító adatok képeznek egy alaphalmazt,
melyek az értékelt vagyontárgyra jellemző körből származnak. Az
alaphalmazra jellemző átlagos piaci érték az alapérték. Rendszerint
megjelennek olyan, úgynevezett értékmódosító tényezők, melyek az
értékelendő állóeszköz vagyonértékét eltérítik az alapártól. Ezeket a
tényezőket számításba véve, az alapárból meghatározhatjuk az értékelendő
vagyontárgy piaci forgalmi értékét.
II. A nettó pótlási költség alapú értékelés
Ez az eljárás az adott ingatlan újraépítési költségének becslése a föld
értékének hozzáadásával. Az érték nincs közvetlen összefüggésben a
költséggel. A költség alapú értékelés esetében az ingatlan újraelőállítási
költségéből levonjuk az idő múlása miatti avulást, majd ehhez hozzáadjuk a
földterület becsült forgalmi értékét.
Az eljárás legfontosabb lépései a következők:
- Becsüljük meg az ingatlan értékét, mintha az üres lenne, és képesek
lennénk a lehető legkedvezőbben kihasználni.
- Becsüljük meg az ingatlan felépítményeinek és területi fejlesztéseinek
a jelenleg költségét.
- Becsüljük meg az értékcsökkenés nagyságát, amit a funkcionális
avulás, a fizikai állagromlás, vagyis az üzemelés okozta
elhasználódás vagy külső elhasználódás okozott.
- Vonjuk le az értékcsökkenést a becsült építési és területfejlesztési
költségből.
- Adjuk hozzá a föld becsült értékéhez az értékcsökkentett bekerülési
költséget, s így megkapjuk az ingatlan teljes értékét.
A föld értékét piaci összehasonlításokkal becsülhetjük meg, amikor is az
értékelendő földterület elhelyezkedését, területfejlesztését hasonlítjuk össze
közeli ingatlanokkal, kiigazítást téve a jelentős különbségek terén.
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Két lehetőség kínálkozik a felépítmény bekerülési költségének becslésére:
az újraelőállítási és a helyettesítési költség meghatározása.
Az újraelőállítási költség pillanatnyi árakon határozza meg az épület
költségét, a felépítmény jellemzőit.
A helyettesítési költség a költség olyan becslése a napi piaci árakon, amikor
a felépítmény közművei és funkciója csupán hasonló az értékelendő
ingatlanéhoz.
Ezt követően a felbecsült értékcsökkenések mértékét kivonjuk az építési és
területfejlesztési költségből. Az így kapott összeget a földterület értékével
összegezve, megkapjuk az ingatlan teljes értékét.
III. Hozamszámításon alapuló értékelés
Az ingatlan jövőbeni hasznainak és ezek megszerzése érdekében felmerülő
kiadások különbségéből vezeti le az értéket.
A hozamszámítás lépései:
- Ingatlan lehetséges használati módjainak elemzése
- Jövőbeli bevételek és kiadások becslése használati módonként
- Jövőbeli pénzfolyamok felállítása használati módonként
- Tőkésítési kamatláb meghatározása
- A pénzfolyamok jelenértékének meghatározása
- A legmagasabb jelenérték kiválasztása, mint hozamszámításon
alapuló érték
A hozamszámítás fő meghatározó tényezői:
- Bevétel/ bérleti díjak
- A bérlet időtartama
- A bérlet feltételei
- A bérleti díj felülvizsgálata
- Hozam
A megbízás alapján feladatom volt ingatlanforgalmi szakvéleményt
nyilvánítani a megtartott helyszíni szemle adatai alapján, továbbá
összehasonlító értékadatok alapján szakértői véleményt készíteni arról, hogy
a fent nevezett ingatlannak mennyi a piaci-forgalmi értéke.
A három értékelési mód közül a piaci összehasonlító adatokon alapuló
értékelést vettem alapul. Telekérték meghatározásánál a másik két
értékelési módszer nem alkalmazható.
Az értékbecslés a piaci érték megállapítására készült, ennek
figyelembevételével az értékelés nem törekszik az épületek és egyéb
ingatlanelemek részletes leírására, középpontjában az értékesíthetőség,
illetve az ingatlanban rejlő tényezők vizsgálata áll.
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Összehasonlító adatok áttekintése
Telekingatlan összehasonlító adatai: (Szentlőrinc, 40/15 hrsz.)
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/

Megjegyzés: Az ingatlan megnevezése a tulajdoni lap szerint, telephely.
Az ingatlanforgalmi érték megállapítása során az elmúlt években eladott és
eladásra kínált hasonló jellegű ingatlanokat vettem figyelembe, majd a
szükséges korrekciók alkalmazásával határoztam meg a piaci értéket.
Tárgyi ingatlan alapterülete 1.001 m2. Az érték megállapítás során 841
m2 területet vettem figyelembe, mivel az Önkormányzat 160 m2-es
részre igényt tart, ahol is egy átemelő kerül megépítésre.
Az értékbecslés per-, teher- és igénymentes állapotra vonatkozik.
Az értékelés azon feltételezésen alapul, hogy az ingatlanok jelenlegi, jövőbeni
hasznosításával összefüggésben a helyi és országos hatóságoktól és egyéb
szervezetektől valamennyi szükséges engedély, jóváhagyás és felhatalmazás
rendelkezésre áll, ill. ezek beszerezhetők.
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7940 Szentlőrinc, belterület, 40/15 hrsz.
Építményes ingatlan értékelése - Piaci összehasonlító adatok elemzése

Összehasonlítás szempontjai

Értékelendő
Ingatlan címe:

Összehasonlító - 1

Összehasonlító - 2

Összehasonlító - 3

7940 Szentlőrinc,
belterület

7940 Szentlőrinc,
külterület

7940 Szentlőrinc,
belterület

Tagolása:

földszint

földszint

földszint

földszint

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

vegyes
telephely

vegyes
telephely

vegyes
telephely

vegyes
telephely

központhoz közeli, jó
infrastrukturális és
tömegközlekedési
kapcsolatokkal

központhoz közeli,
közepes infrastrukturális
és tömegközlekedési
kapcsolatokkal

központhoz közeli,
közepes infrastrukturális
és tömegközlekedési
kapcsolatokkal

központhoz közeli, jó
infrastrukturális és
tömegközlekedési
kapcsolatokkal

saját adatgyűjtés

ingatlan.com

saját adatgyűjtés

Építés éve:
Műszaki állapot:

Megjegyzés:

Adat forrása:
GAZDASÁGI TÉNYEZŐK
bruttó ár (Ft)
2

841
841,0

telekméret (m )
redukált alapterület (m2)
fajlagos ár (Ft/m2)
kínálat/adásvétel
kínálat/adásvétel időpontja
kínálat/adásvétel korrekciós tényező
korrigált fajlagos ár (Ft/m2)

2 000 000
875
875,0
2 286

15 000 000
5 500
5500,0
2 727

adásvétel
2018. június
1,00

kínálat
2019. július
0,90

2 286

2 455

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

kedvezőtlenebb

2 400 000
1 000
1000,0
2 400
adásvétel
2016. október
1,00

2 400

hasonló

1,00

1,05

1,00

telekméret

hasonló

nagyobb

hasonló

1,00

0,90

1,00

alapterület

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

műszaki állapot

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

építési mód

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

megközelíthetőség

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

építés éve

hasonló

hasonló

hasonló

közművesítettség

1,00

1,00

1,00

kedvezőbb

kedvezőbb

kedvezőbb

0,95

0,95

0,95

beépíthetőség

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

útszolgalmi jog miatt

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

ÖSSZEHASONLÍTÁS KÖVETKEZTETÉSE
SÚLYOZÁS

1,00

2 171
34%

1,00

2 204
33%

2 280
33%

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

841,00
2 218
2 200
1 850 200

1 900 000
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Összefoglalás
Forgalmi érték meghatározása:

Piaci összehasonlító adatokon alapuló módszer

1 900 000 Ft

Súlyozás

100%

Költség módszer

Nem számolt

Súlyozás

0%

2018. június 07-én a Szentlőrinc Város Önkormányzata (7940
Szentlőrinc, Templom tér 8.) megbízásából elvégeztem a Szentlőrinc,
belterület 40/15 helyrajzi szám alatti, természetben 7940 Szentlőrinc,
belterület 40/15 alatti 841 m2 alapterületű telephely megnevezésű
ingatlan értékbecslését.
Az értékbecslésben foglaltak alapján megállapítom, hogy a fent nevezett
ingatlan forgalmi értéke kerekítve:

1.900.000,- Ft
azaz Egymillió-kilencszázezer Forint
(a megállapított érték az Áfa összegét tartalmazza)

Szentlőrinc, 2019.07.24.
Készítette:

Kárász Zsolt
Ingatlanvagyon-értékelő
Névjegyzék száma: 974
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MELLÉKLETEK
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Fényképfelvételek

Környezet

Környezet

Terület látképe

Terület látképe

Terület látképe

Terület látképe
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Településtérkép
/Szentlőrinc/

Értékelt ingatlan

Értékelt ingatlan
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INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS
Megrendelő neve: Szentlőrinc Város Önkormányzata
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
Készült: 1 példányban

A Szentlőrinc, belterület 40/16 helyrajzi szám alatti, természetben
7940 Szentlőrinc, belterület 40/16 helyrajzi szám alatti
Telephely forgalmi értékéről

Szentlőrinc, 2019.07.24.

Készítette:
Kárász Zsolt
Ingatlanvagyon-értékelő
Névjegyzék száma: 974
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Értékbecslési bizonyítvány
A Szentlőrinc, belterület 40/16 helyrajzi szám alatti, természetben
7940 Szentlőrinc, belterület 40/16 helyrajzi szám alatti
Telephely megnevezésű ingatlan
Piaci forgalmi értéke az értékelés fordulónapján:

2.300.000,- Ft
azaz
Kettőmillió-háromszázezer Forint
(a megállapított érték az Áfa összegét tartalmazza)

Az értékelés fordulónapja: 2019-07.23.
Az értékelés részletezését, indoklását a melléklet tartalmazza.

Szentlőrinc, 2019.07.24.

Készítette:
Kárász Zsolt
Ingatlanvagyon-értékelő
Névjegyzék száma: 974
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Korlátozó feltételek nyilatkozata
1. Az értékelést végző személy nem vállal felelősséget olyan, később jelentkező
gazdasági vagy fizikai tényezőkért, amelyek befolyásolhatják az értékelésben
megadott értékeket.
2. Az értékelőnek nincs meg a képesítése arra, hogy felismerje a veszélyes,
egészségre ártalmas anyagokat. Az ilyen anyagok jelenléte befolyásolhatja az
ingatlan értékét.
3. A jelentésben jellemzett műszaki állapotot a helyszíni szemle, az ingatlan
tulajdonosának szóbeli tájékoztatása és a részemre adott adatszolgáltatás
alapján mutattam be.
4. Nem végeztem
vizsgálatokat.

épületfizikai,

környezetvédelmi

és

egyéb

hasonló

5. Az értékelés során feltételeztem, hogy a tulajdonjog forgalomképes, melynek
jogi eredetű korlátozásáról a tulajdoni lapon bejegyzetteken túlmenően nincs
tudomásom, ezért felelősséget nem vállalok.
6. Minden számomra megadott információt megbízhatónak tekintettem, de
valódiságukért felelősséget nem vállalok.
7. Az értékelés az értékelést végző személy írásbeli engedélye nélkül sem
egyben, sem részeiben nem publikálható, a megadottól eltérő célra nem
használható.

Értékbecslői nyilatkozat
Kárász Zsolt ingatlanforgalmi értékbecslő kijelentem, hogy sem jelenlegi, sem
jövőbeli érdekeltségem nincs az értékelt ingatlannal, az ingatlan tulajdonosával
kapcsolatban. Kijelentem továbbá, hogy a szakértői jelentésben megállapított
érték nincs összefüggésben az értékbecslésért kapott ellenértékkel.
Az értékbecslés érvényességi ideje 90 nap.

Aláírás
Kárász Zsolt
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Előzmények
A megbízó megrendelése alapján a Kárász Értékbecslő Kft. (7940 Szentlőrinc,
Vasút u. 3.) elvégezte a Szigetvári Járási Földhivatalnál, a Szentlőrinc,
belterület 40/16 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 7940
Szentlőrinc, belterület 40/16 helyrajzi szám alatti telephely megnevezésű
ingatlan értékbecslését.
Az értékelés célja:
Piaci forgalmi érték megállapítása az ingatlan fedezetként való felajánlása
céljából.

A szakértői vizsgálat módszere
A helyszíni szemlét 2019. július 23-án tartottam meg.
A helyszíni szemlét előzetes egyeztetés alapján a Megbízó biztosította, s
egyben tájékoztatott az ingatlan legfontosabb adatairól, jogi helyzetéről,
valamint gondoskodott az ingatlan megtekinthetőségéről.
Kézhez kaptam az értékelendő ingatlan nem hiteles tulajdoni lap másolatát.
Az adatfelvételi és az információs kérdésekre a Tulajdonos a szükséges
tájékoztatást megadta, majd ezt követően elkészítettem a beépítetlen terület
fényképfelvételeit.

Ingatlan-nyilvántartási adatok


Az ingatlan tulajdoni lapja alapján megállapítható adatok:

Az ingatlan címe
Az ingatlan tulajdonosai
A tulajdonosok címe

7940 Szentlőrinc, belterület 40/16 hrsz.
II-1
Szentlőrinc Város Önkormányzata 1/1
II-1
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.

Az ingatlan megnevezése
Az ingatlan területe
Helyrajzi száma
A tulajdoni lap keltezése

Telephely
1043 m2
40/16
2019.07.17.



A tulajdoni lapon található széljegyzetek:
Bejegyzést nem tartalmaz, az ingatlan tehermentes.



A tulajdoni lapon található terhek, bejegyzések:
A mellékelt tulajdoni lapnak megfelelően.

Az értékelésnek nem volt tárgya a tulajdoni lapon szereplő bejegyzések
vizsgálata. A tulajdoni lapon lévő bejegyzések tartalmát valósnak fogadtam
el és az ingatlan forgalmi értékének meghatározásakor ezt nem vettem
figyelembe. Az értékelés a 2019. július 23-i állapotnak megfelelő.
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A település története, az ingatlan környezetének jellemzői
Fekvése
Szentlőrinc város Baranya megyében, a Szentlőrinci járás és kistérség
székhelye. A település Pécstől 20, Szigetvártól 16 kilométerre, a Mecseket a
Zselictől elválasztó Bükkösdi-völgy torkolatában, az alföldies jellegű
Ormánságtól északra fekszik. Gazdaságföldrajzi adottságai szerényebb
mértékűek, ásványkinccsel, vagy jelentősebb erdőterületekkel nem
rendelkezik. A vidék, uralkodó talajtípusa a barnaföld. Közúton, a 6-os
főúton. Vonattal a Budapest–Dombóvár–Pécs-vasútvonalon, illetve a
Nagykanizsa–Gyékényes–Barcs–Pécs-vasútvonalon (a két vonal Pécs és
Szentlőrinc között közös szakaszon vezet), illetve a Sellye–Szentlőrincvasútvonalon.
Alapvető kereskedelmi, egészségügyi, oktatási, kulturális és közigazgatási
létesítmények a környéken elérhetőek. Az ingatlan aszfaltozott úton
közelíthető meg, a településen helyi és helyközi buszjárat van.
A település rangja: város
Területe: 27,82 km2
Lakosok száma: 6577 fő
A forgalmi érték meghatározásának tárgyát képező ingatlan Szentlőrinc
központjától délre, kereskedelmi, szolgáltató övezetben található.
A tárgyi ingatlan a városközponttól kb. 0,7 km-re található, a minimális
napi szükségletet kielégítő kereskedelmi egységek: Élelmiszerbolt (500 m),
Buszmegálló (200 m), az ingatlan közelében, míg az egyéb szolgáltatási és
kereskedelmi egységek, mint Óvoda, Általános és Középiskola, Posta, Orvosi
rendelő, Gyógyszertár a városközpont környékén, az ingatlantól kb. 1
kilométeren belül érhetők el.
Az ingatlan megközelítése a 6-os számú főútról, Bükkösd felé kanyarodva, a
település végét jelző tábla előtt 150 m-re nyugatra fordulva, majd 50 métert
haladva lehetséges.
A terület megfelelő infrastrukturális adottságokkal rendelkezik.
A területen egy adótorony található. Állapota elhanyagolt. Az utcában
minden közmű ki van építve. A terület kerítettséggel nem rendelkezik. A
telekhatárok csak részlegesen állapíthatók meg, a természetben összeolvad
a 40/16-os helyrajzi számú ingatlannal.
A térség, illetve az ingatlanok közvetlen környezetének zaj és egyéb
emissziós terhelése alacsonynak mondható.
Környezetszennyező hatást a helyszínen nem tapasztaltam, a területen
környezetszennyező vagy egyéb veszélyes hulladékot a helyszíni szemle
időpontjában nem tároltak.

Közműellátottság és az épületgépészeti elemek
Víz
Szennyvíz
Gáz
Elektromos áram

Utcában
Utcában
Utcában
Utcában

kiépítve
kiépítve
kiépítve
kiépítve

csatlakozási
csatlakozási
csatlakozási
csatlakozási

lehetőség
lehetőség
lehetőség
lehetőség

adott
adott
adott
adott
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Ingatlanpiaci jellemzők és várható kilátások
2017-ben felpörgött az ipari/logisztikai ingatlanfejlesztők tevékenysége, a
teljes állomány pedig átlépte a 2 millió négyzetmétert. Az éves átadási
mennyiség 2009. óta először lépte át a százezer négyzetmétert; a fejlesztések
zömét az év második felében fejezték be.
Csaknem 118 ezer négyzetméternyi új létesítmény készült el 2017. során, ez
több mint 50%-kal haladja meg az egy évvel korábbi szintet, és körülbelül
az előző öt év összes fejlesztési volumenének felel meg.
A bérbe adások új rekordot hoztak 2017-ben: a már kiemelkedően erős első
félév után az éves tranzakciós volumen megközelítette a 620 ezer
négyzetmétert. Ez volt az első alkalom, hogy a kereslet meghaladta a
félmillió négyzetmétert. Az egy évvel korábbihoz képest jelentős mértékben
nőtt mind a bérlet-hosszabbítások, mind az új szerződések és az előbérleti
szerződések mennyisége, ugyanakkor a bérelt területek bővítésére a
korábbinál kisebb igény mutatkozott. Az összesített megítélés a jelen
felmérés során sem változott érdemben. Az országos átlag mögött
mindazonáltal a déli országrész, romló és a központi és a nyugati térség
piacának javuló értékelése húzódik meg.
A telekpiacon 2016-2017-ben a korábbi 2014-2015-es évekre tekintettel
szerényebb volt az árcsökkenés mértéke (kb. 10% éves szinten), míg a
válság begyűrűzését követően 30-40%-os értékcsökkenéssel lehet
kalkulálni. Az idei évben a kapott válaszok alapján lényegében árstabilitásra
lehet számítani. Kicsi további árcsökkenés – hasonlóan az egy negyedévvel
korábbihoz - csak a Dél és Kelet-magyarországi régióban várható.
Változatos képet mutat a magyarországi kereskedelmi ingatlanszektor,
azonban az összes szegmensénél megállapítható, hogy a piac túl van a
mélyponton és belépett a stagnálás fázisába. A fellendülés első jelei már
mutatkoznak, a pontos időzítés függ a hazai gazdaságpolitikától, a
nemzetközi befektetői hangulattól, valamint a bérbeadók és a bérlők
igényeinek pontosabb összehangolásától.
Jól kezdett a befektetési piac; az első hat hónapban a befektetők által
elköltött pénz megközelíti a 230 millió eurót, ami több mint a teljes tavalyi
évben végrehajtott tranzakciók összege (188 millió euro).
Az intézményi befektetők leginkább a kiemelkedő kiskereskedelmi
ingatlanok és hosszú időtartamú bérleti szerződésekkel rendelkező jó
minőségű irodaházak iránt érdeklődnek. A DTZ szerint ez a két szektor fogja
kitenni a teljes befektetési volumen, jelentős részét. A magyar piac
legnagyobb hiányossága, hogy kevés a piacon lévő központi fekvésű „prime”
ingatlan és az ezek iránt leginkább érdeklődő intézményi befektető. Nagyobb
számban vannak eladósorban a jó lokációval rendelkező, de nem „A”
kategóriás ingatlanok, ahol az eladói és vásárlói elképzelések jobban
közelítenek egymáshoz.

7940 Szentlőrinc, belterület 40/16 helyrajzi szám alatti telephely értékelése

6

Nevezett ingatlan településen belüli elhelyezkedése jó, megközelítése minden
járművel lehetséges, adottságainak megfelelően piacképesnek mondható, a
területen az utóbbi években több új ház épült, jelenleg is folynak
építkezések. Ingatlanról kialakított benyomás: közepes.
Értékesíthetősége: nehéz, a jellegére való tekintettel.

Az értékelés során alkalmazható módszerek
Az ingatlan értékének megállapítására három módszer alkalmazható:
- a piaci adatok összehasonlításán alapuló
- a nettó pótlási költség alapú
- a hozamszámítás alapú
I. A piaci összehasonlító adatokon alapuló forgalmi értékelés
Az értékelés a piaci környezet tanulmányozásából indul ki: a megtörtént,
konkrét és ismert adásvételek képezik az összehasonlítás alapját. Az
ingatlanértékeléskor az összehasonlító adatok képeznek egy alaphalmazt,
melyek az értékelt vagyontárgyra jellemző körből származnak. Az
alaphalmazra jellemző átlagos piaci érték az alapérték. Rendszerint
megjelennek olyan, úgynevezett értékmódosító tényezők, melyek az
értékelendő állóeszköz vagyonértékét eltérítik az alapártól. Ezeket a
tényezőket számításba véve, az alapárból meghatározhatjuk az értékelendő
vagyontárgy piaci forgalmi értékét.
II. A nettó pótlási költség alapú értékelés
Ez az eljárás az adott ingatlan újraépítési költségének becslése a föld
értékének hozzáadásával. Az érték nincs közvetlen összefüggésben a
költséggel. A költség alapú értékelés esetében az ingatlan újraelőállítási
költségéből levonjuk az idő múlása miatti avulást, majd ehhez hozzáadjuk a
földterület becsült forgalmi értékét.
Az eljárás legfontosabb lépései a következők:
- Becsüljük meg az ingatlan értékét, mintha az üres lenne, és képesek
lennénk a lehető legkedvezőbben kihasználni.
- Becsüljük meg az ingatlan felépítményeinek és területi fejlesztéseinek
a jelenleg költségét.
- Becsüljük meg az értékcsökkenés nagyságát, amit a funkcionális
avulás, a fizikai állagromlás, vagyis az üzemelés okozta
elhasználódás vagy külső elhasználódás okozott.
- Vonjuk le az értékcsökkenést a becsült építési és területfejlesztési
költségből.
- Adjuk hozzá a föld becsült értékéhez az értékcsökkentett bekerülési
költséget, s így megkapjuk az ingatlan teljes értékét.
A föld értékét piaci összehasonlításokkal becsülhetjük meg, amikor is az
értékelendő földterület elhelyezkedését, területfejlesztését hasonlítjuk össze
közeli ingatlanokkal, kiigazítást téve a jelentős különbségek terén.
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Két lehetőség kínálkozik a felépítmény bekerülési költségének becslésére:
az újraelőállítási és a helyettesítési költség meghatározása.
Az újraelőállítási költség pillanatnyi árakon határozza meg az épület
költségét, a felépítmény jellemzőit.
A helyettesítési költség a költség olyan becslése a napi piaci árakon, amikor
a felépítmény közművei és funkciója csupán hasonló az értékelendő
ingatlanéhoz.
Ezt követően a felbecsült értékcsökkenések mértékét kivonjuk az építési és
területfejlesztési költségből. Az így kapott összeget a földterület értékével
összegezve, megkapjuk az ingatlan teljes értékét.
III. Hozamszámításon alapuló értékelés
Az ingatlan jövőbeni hasznainak és ezek megszerzése érdekében felmerülő
kiadások különbségéből vezeti le az értéket.
A hozamszámítás lépései:
- Ingatlan lehetséges használati módjainak elemzése
- Jövőbeli bevételek és kiadások becslése használati módonként
- Jövőbeli pénzfolyamok felállítása használati módonként
- Tőkésítési kamatláb meghatározása
- A pénzfolyamok jelenértékének meghatározása
- A legmagasabb jelenérték kiválasztása, mint hozamszámításon
alapuló érték
A hozamszámítás fő meghatározó tényezői:
- Bevétel/ bérleti díjak
- A bérlet időtartama
- A bérlet feltételei
- A bérleti díj felülvizsgálata
- Hozam
A megbízás alapján feladatom volt ingatlanforgalmi szakvéleményt
nyilvánítani a megtartott helyszíni szemle adatai alapján, továbbá
összehasonlító értékadatok alapján szakértői véleményt készíteni arról, hogy
a fent nevezett ingatlannak mennyi a piaci-forgalmi értéke.
A három értékelési mód közül a piaci összehasonlító adatokon alapuló
értékelést vettem alapul. Telekérték meghatározásánál a másik két
értékelési módszer nem alkalmazható.
Az értékbecslés a piaci érték megállapítására készült, ennek
figyelembevételével az értékelés nem törekszik az épületek és egyéb
ingatlanelemek részletes leírására, középpontjában az értékesíthetőség,
illetve az ingatlanban rejlő tényezők vizsgálata áll.
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Összehasonlító adatok áttekintése
Telekingatlan összehasonlító adatai: (Szentlőrinc, 40/16 hrsz.)
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/

Megjegyzés: Az ingatlan megnevezése a tulajdoni lap szerint, telephely.
Az ingatlanforgalmi érték megállapítása során az elmúlt években eladott és
eladásra kínált hasonló jellegű ingatlanokat vettem figyelembe, majd a
szükséges korrekciók alkalmazásával határoztam meg a piaci értéket.
Az értékbecslés per-, teher- és igénymentes állapotra vonatkozik.
Az értékelés azon feltételezésen alapul, hogy az ingatlanok jelenlegi, jövőbeni
hasznosításával összefüggésben a helyi és országos hatóságoktól és egyéb
szervezetektől valamennyi szükséges engedély, jóváhagyás és felhatalmazás
rendelkezésre áll, ill. ezek beszerezhetők.
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7940 Szentlőrinc, belterület, 40/16 hrsz.
Építményes ingatlan értékelése - Piaci összehasonlító adatok elemzése

Összehasonlítás szempontjai

Értékelendő
Ingatlan címe:

Összehasonlító - 1

Összehasonlító - 2

Összehasonlító - 3

7940 Szentlőrinc,
belterület

7940 Szentlőrinc,
külterület

7940 Szentlőrinc,
belterület

Tagolása:

földszint

földszint

földszint

földszint

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

vegyes
telephely

vegyes
telephely

vegyes
telephely

vegyes
telephely

központhoz közeli, jó
infrastrukturális és
tömegközlekedési
kapcsolatokkal

központhoz közeli,
közepes infrastrukturális
és tömegközlekedési
kapcsolatokkal

központhoz közeli,
közepes infrastrukturális
és tömegközlekedési
kapcsolatokkal

központhoz közeli, jó
infrastrukturális és
tömegközlekedési
kapcsolatokkal

saját adatgyűjtés

ingatlan.com

saját adatgyűjtés

Építés éve:
Műszaki állapot:

Megjegyzés:

Adat forrása:
GAZDASÁGI TÉNYEZŐK
bruttó ár (Ft)
2

1 043
1043,0

telekméret (m )
redukált alapterület (m2)
fajlagos ár (Ft/m2)
kínálat/adásvétel
kínálat/adásvétel időpontja
kínálat/adásvétel korrekciós tényező
korrigált fajlagos ár (Ft/m2)

2 000 000
875
875,0
2 286

15 000 000
5 500
5500,0
2 727

adásvétel
2018. június
1,00

kínálat
2019. július
0,90

2 286

2 455

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

kedvezőtlenebb

2 400 000
1 000
1000,0
2 400
adásvétel
2016. október
1,00

2 400

hasonló

1,00

1,05

1,00

telekméret

hasonló

nagyobb

hasonló

1,00

0,90

1,00

alapterület

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

műszaki állapot

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

építési mód

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

megközelíthetőség

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

építés éve

hasonló

hasonló

hasonló

közművesítettség

1,00

1,00

1,00

kedvezőbb

kedvezőbb

kedvezőbb

0,95

0,95

0,95

beépíthetőség

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

útszolgalmi jog miatt

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

ÖSSZEHASONLÍTÁS KÖVETKEZTETÉSE
SÚLYOZÁS

1,00

2 171
34%

1,00

2 204
33%

2 280
33%

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

1 043,00
2 218
2 200
2 294 600

2 300 000
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Összefoglalás
Forgalmi érték meghatározása:

Piaci összehasonlító adatokon alapuló módszer

2 300 000 Ft

Súlyozás

100%

Költség módszer

Nem számolt

Súlyozás

0%

2018. június 07-én a Szentlőrinc Város Önkormányzata (7940
Szentlőrinc, Templom tér 8.) megbízásából elvégeztem a Szentlőrinc,
belterület 40/16 helyrajzi szám alatti, természetben 7940 Szentlőrinc,
belterület 40/16 alatti 1043 m2 alapterületű telephely megnevezésű
ingatlan értékbecslését.
Az értékbecslésben foglaltak alapján megállapítom, hogy a fent nevezett
ingatlan forgalmi értéke kerekítve:

2.300.000,- Ft
azaz Kettőmillió-háromszázezer Forint
(a megállapított érték az Áfa összegét tartalmazza)

Szentlőrinc, 2019.07.24.
Készítette:

Kárász Zsolt
Ingatlanvagyon-értékelő
Névjegyzék száma: 974
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MELLÉKLETEK
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Fényképfelvételek

Környezet

Környezet

Terület látképe

Terület látképe

Terület látképe

Terület látképe
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Településtérkép
/Szentlőrinc/

Értékelt ingatlan

Értékelt ingatlan
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Szentlőrinc Város Önkormányzat
ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. július 26-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére
Tárgy:
Előterjesztő:
Előterjesztést készítette:
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek
megfelel:
A döntéshez szükséges többség:
Döntési forma:
Az előterjesztést
Véleményezésre megkapta:
Előzetesen tárgyalja:

Bölcsődei férőhelyek kialakítására
bővítésére kiírt pályázaton történő
indulás
Koltai Péter polgármester
Szemelyácz-Storcz Mónika pályázati
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
Bizottságok nem tárgyalták

Tisztelt Képviselő Testület!
Magyarország Kormánya a „Bölcsődei férőhelyek kialakítására, bővítésére” írt ki
pályázatot.

A Kormány célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra
történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által. A
bölcsődei nevelés középpontjában a kisgyermek- és közvetett módon a kisgyermeket nevelő családok állnak. A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat
a készségeket, képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális környezetükben és sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz.
Jelen Felhívás a gyermekjóléti alapellátások közül a
bölcsődei ellátási formákhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) való hozzáférés
javítását és a bölcsődei ellátási formák által nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztését
segíti elő, ezáltal hozzájárulva a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásá-

hoz, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő
gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez.

Önállóan támogatható tevékenységek (főtevékenységek):

A) Meglévő bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde férőhelyeinek bővítése, melynek
keretén belül támogatható:
‐ Felújítás, korszerűsítés
‐ Átalakítás
‐ Bővítés
‐ Indokolt esetben ingatlankiváltás új építéssel
B) Új bölcsődei, mini bölcsődei intézmény, családi bölcsődei szolgáltatás létrehozása,
melynek keretén belül támogatható:
‐ Meglévő épület/helyiség felújítása, korszerűsítése
‐ Meglévő épület/helyiség átalakítása
‐ Meglévő épület/helyiség bővítése
‐ Új épület építése
- Ingatlanvásárlás
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a)
b)
c)
d)
e)

Akadálymentesítés
Infokommunikációs akadálymentesítés
Szórt azbeszt mentesítés
Energia hatékonysági szempontok érvényesítése
Nyilvánosság biztosítása

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
1) Eszközbeszerzés:
‐ Bútorok és egyéb berendezési tárgyak közvetlenül a bölcsődei nevelés‐
gondozási munkákhoz kapcsolódóan
‐ Az informatikai eszközök és kapcsolódó szoftverek, berendezések, IKT‐
eszközök, vezeték nélküli technológiák beszerzését a bölcsődei nevelés‐
gondozási munkákhoz kapcsolódóan
‐ Járműbeszerzés
2) Megújuló energiaforrások kialakítása

3) Bölcsődei ellátási formák alapfeladatain túli szolgáltatás (kizárólag játszócsoport
és időszakos gyermekfelügyelet) kialakítása
4) Udvar, játszóudvar felújítása, kialakítása

5) Kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése
6) Babakocsi tároló létesítése

7) Parkoló‐férőhely és akadálymentes parkoló férőhely fejlesztése, kialakítása

8) Elektromos járművek használatához szükséges töltő‐infrastruktúra kiépítése

9) A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás weboldalainak fejlesztése, kialakítása

10) Beléptető, kamera‐ és riasztórendszer kialakítása, fejlesztése.

Nem támogatható tevékenységek:

a) Meglévő óvodai férőhelyek fejlesztése, új óvodai férőhelyek kialakítása

b) Nevelési-,gondozási munkákhoz kapcsolódó tartalomfejlesztés, tanulmányok,
képzésék lebonyolítása

c) Lakáscélú és egyéb nem bölcsődei ellátást biztosító ingatlan vásárlása/fejlesztése

d) Egyszer használatos eszközök, forgóeszközök beszerzése
e) Használt eszközök beszerzése

Támogatás mértéke és összege:

A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

Baranya megyében a támogatás összege: minimum 24 millió Ft, maximum 800 millió Ft. A
beadott pályázatokból Baranya megyében kizárólag 2-5 db pályázaot támogat a Kormány.
Benyújtási határidő: 2019. július 31.
Határozati javaslat 1:

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testület
…./2019.(VII.09) Kt. határozata
a Bölcsődei férőhelyek kialakítására bővítésére kiírt pályázat
benyújtásáról
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bölcsődei férőhelyek
kialakítására, bővítésére kiírt pályázaton indulni kíván a …………..(helyszín, cím,
hrsz)található óvodában új bölcsődei épület létrehozásával.

2. A képviselő-testület felhatalmazza a Hivatal dolgozóit a pályázat előkészítésére és a
Polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Képviselő-testület
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal

Határozati javaslat 2:
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testület
…./2019.(VII.09) Kt. határozata
a Bölcsődei férőhelyek kialakítására, bővítésére kiírt pályázat
benyújtásáról
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bölcsődei férőhelyek
kialakítására, bővítésére kiírt pályázaton nem kíván indulni.
Felelős: Képviselő-testület
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal

Szentlőrinc Város Önkormányzata
ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. július 26-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére
Előterjesztés a TOP-1.4.1-16 számú
Szentlőrinci Liszt Ferenc úti óvoda
felújítása, bővítése című pályázat műszaki
tartalmának csökkentéséről
Előterjesztő:
Koltai Péter polgármester
Előterjesztést készítette:
Szemelyácz-Storcz Mónika
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:
bizottságok nem tárgyalták
Tárgy:

Tisztelt Képviselő-testület!
Szentlőrinc Város Önkormányzat TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00010 Szentlőrinci Liszt Ferenc úti
óvoda pályázatának beszámolója
Az 1. kivitelezői közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, mivel bruttó 113 millió forintos
önerőt igényelt volna a kivitelezés megvalósítása, továbbá csupán 1 db árajánlat érkezett be a
kiírásra. Terveink szerint a közbeszerzési eljárás újra kiírásra kerül a későbbiekben, azonban a
műszaki tartalom csökkentése és költségcsökkentés céljából a pályázati referensek tárgyalást
kezdeményeztek a Magyar Államkincstárral, melyre 2019. június 25-én került sor.
Tájékoztatást kaptunk, hogy többletforrás-igény csupán az eredetileg megítélt kivitelezési
költség 30 %-os emelkedése esetén kérhető, mely maximum határ. Esetünkben ez a
költségnövekmény ennél jóval magasabb (nettó 170 millió az eredetileg megítélt költség,
melynek nettó 51 millió forint a 30 %-a)
Illetve megtudtuk azt is, hogy amennyiben az önkormányzat hitelt igényel, többletforrás már
nem igényelhető a további költségeinkre, ezt valószínűleg a műszaki tartalom csökkentési
igényünkkel együtt kell majd lenyilatkoznunk a MÁK felé.
A Magyar Államkincstár kollegáival történt egyeztetés folyamán több verziót is felvetettünk,
melyeket később a tervezővel egyeztettünk.
A tervező elmondta, hogy az új épületrész tervei a Magyar Szabványok szerint készültek el,
ezért nem tudunk azon módosítani, mert az összes szükséges helyiség betervezésre került, a
bölcsődéhez és óvodai csoportszobához is a megfelelő m2-arányok lettek betervezve, így
csupán a régi épületrész terveihez tudunk hozzányúlni, illetve módosítani azon.
A régi épületrész nem hagyható el a megvalósításból, mivel az óvodai létszám is általunk vállalt
indikátor.
A tervek szerint a régi épületrész – és ezzel együtt az új – akadálymentesítése (lift) és szigetelése
valósulna csak meg a költségek csökkentése miatt, azonban a bevont villamos tervező
kijelentette, hogy szerinte a villamosrendszer nagyon rossz állapotban van (szerinte
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életveszélyes) és korábban elmondta, hogy kizárólag a teljes villamos rendszer cseréje esetén
vállalja a munkát. A villamos tervező a műszaki tartalom-csökkentés felmerülésekor
kijelentette, hogy annyiban tudja segíteni a projektet, hogy a teljes projekt (régi és új épületre
vonatkozóan is) nettó árából 10%-ot tud engedni, mely nettó 5 millió Ft-ot jelent, de ezt a
későbbiekben módosította, miszerint minden költséget a legalacsonyabb áron tervezett be, így
mégsem tartja fenn korábbi kijelentését.
A műszaki tartalom csökkentéséhez egy részletes költségvetés-kimutatást kell benyújtanunk,
melyben tételesen leírjuk, hogy melyek azok a tételek, melyeket el szeretnénk hagyni, illetve
teljes átdolgozott kiviteli tervdokumentációt és egy tervezői nyilatkozatot, hogy nem építési
engedély köteles a módosítás.
A gépész tervező a költségvetés újbóli elkészítését nettó 100.000 Ft + ÁFA-ért vállalja, míg a
gépész kiviteli tervek átdolgozásáért nettó 500.000 Ft + ÁFA-t kér. Ez az árajánlat érkezett be
eddig a tervezőhöz, a többi szakági tervezői költségvetés még nem, viszont a tervező elmondta,
hogy szerinte ezen munkák elvégzéséért kb. nettó másfél millió forintos költségre számíthat az
önkormányzat. A tervező becslései szerint kb. nettó 35-40 millió Ft-os költséget tudnánk
levonni a projekt műszaki tartalmából.
Határozati javaslat:
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2019.(VI. 27.) KT. Határozata
Előterjesztés a TOP-1.4.1-16 számú Szentlőrinci Liszt Ferenc úti óvoda felújítása,
bővítése című pályázat műszaki tartalmának csökkentéséről
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat elfogadja.
A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy a TOP-1.4.1-16BA1-2017-00010 azonosítószámú „Szentlőrinci Liszt Ferenc úti óvoda felújítása, bővítése”
című projekt keretében megrendeli a költségvetés és a kiviteli tervek módosítását a GörgényiTerv Kft-től (7940 – Szentlőrinc, Nyárfa u. 4) nettó 1.500.000 Ft+ ÁFA-ért.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy folyamatosan tájékoztassa a képviselőtestületet a projekt megvalósulási folyamatáról, eredményeiről.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
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Szentlőrinc Város Önkormányzat
ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. július 26-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:

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

Véleményezésre megkapta:
Előzetesen tárgyalja:

Tervezők meghívása a TOP projektek
eljárásaira
Koltai Péter polgármester
Tóth-Lauts Brigitta
dr. Tóth Sándor jegyző
egyszerű/minősített
rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt
ülésen lehet tárgyalni
Koltai Péter polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Területfejlesztési Operatív Program keretében 2 projektünk a TOP-1.1.1-16-BA1-201700007 számú „Iparterület fejlesztése Szentlőrincen” című pályázat és a TOP-4.2.1-16-BA12017-00004 számú „Szentlőrinci Szociális Szolgáltató Központ alapszolgáltatásainak
fejlesztése” című pályázat az iparterület indítandó közbeszerzési eljárásban a hirdetmény
díjainak csökkentése érdekében a tekintetében a Képviselő-testület korábban döntött a
tervezők kiválasztásáról közbeszerzési eljárás keretein belül. (229/ 2018. (VII.5.) KT.
Határozatában).
Az iparterület projekt kapcsán a közbeszerzés kiírásra is került és le is szerződött
Önkormányzatunk a nyertes tervezővel, de sajnos a tervezési szerződésben foglaltakat a
tervező a műszaki módosítások hosszadalmas elfogadása miatt nem tudta teljesíteni és a
műszaki tartalom jelentős változása miatt szerződése nem is módosítható, így új eljárás
kell indítani. Dr. Turi Ákos közbeszerzési szakértő álláspontja szerint most már nem kell
közbeszerzési eljárás keretein belül kiválasztanunk a tervezőt, így egy 3 ajánlatos
beszerzéssel megoldható az újbóli eljárás keretében az új műszaki tartalom alapján a
tervező kiválasztása.
A Szociális Központra vonatkozó pályázatunk kapcsán a tavalyi döntés értelmében a
közbeszerzés el sem indult, mert a műszaki tartalom módosítás még csak most nemrég
zárult le és került elfogadása. Dr. Turi Ákos álláspontja szerint szintén 3 ajánlatos
beszerzéssel kiválasztható a tervező.
A két beszerzésre megindítása 2019. augusztus hónap.

1.) TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 számú „Iparterület fejlesztése Szentlőrincen” című
pályázat tervezőjének kiválasztására kiírt 3 ajánlatos beszerzési eljárásra
meghívottak a következők:
- ÁGNIS Tervező és Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Adószám: 11547734-3-02
Cégjegyzékszám: 02-09-065292
Székhely címe: 7754 Bóly, Puskás Tivadar u. 41.
Jogosultsággal rendelkező tervező: Schrempf János
- Dombaiterv Építésziroda Betéti Társaság
Székhely címe: 7700 Mohács, Felső-Dunasor u. 8.
Adószám: 20021427-2-02
Cégjegyzékszám: 02-06-060828
Jogosultsággal rendelkező tervező: Dombai Gyula
- Bólyterv Kft.
Székhely címe: 7754 Bóly, Hősök tere 1.
Adószáma: 11013769-2-02
Cégjegyzékszám: 02-09-062700
Jogosultsággal rendelkező tervező: Werner József
2.) TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00004 számú „Szentlőrinci Szociális Szolgáltató Központ
alapszolgáltatásainak fejlesztése” című pályázat tervezőjének kiválasztására kiírt
rész-közbeszerzési eljárásra meghívott vállalkozók a következők:
-

Dr. Lőke Ferenc ev.
Székhely címe: 7625 Pécs, Magyar u. 7.
Bánfalvi Zoltán ev.
Székhely címe: 7800 Siklós, Dózsa Gy. u. 9.
5T Építészeti és Városfejlesztési Kft.
Székhely címe: 7635 Pécs, Donátusi u. 61.
Adószáma: 11701808-2-02
Cégjegyzékszáma: 02-09-075150

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet tárgyalja meg az előterjesztést és járuljanak hozzá
az említett vállalkozók, társaságok meghívásához a 3 ajánlatos beszerzési eljárásban.
Szentlőrinc, 2019. július 26.

Koltai Péter
polgármester

Határozati javaslat:
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testület
……/2019.( VII.26.) KT. H a t á r o z a t a
Tervező szakemberek meghívása a TOP pályázataink (Iparterület fejlesztése és a
Szociális Szolgáltató Központ alapszolgáltatásainak fejlesztése) 3 ajálnatos
beszerzési eljárására
1., Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést
megtárgyalta, a 3 ajánlatos beszerzési eljárásra meghívandó tervezők listáját elfogadja és
felhatalmazza a polgármestert az eljárások megindítására.
Felelős: Képviselő-testület
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal

Szentlőrinc Város Önkormányzat
ELŐTERJESZTÉS

Tárgy:

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. július 26-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

6. napirendi pont: Előterjesztés a
Szentlőrinc, 40/23. hrsz-ú ingatlan egy
részének megvásárlása tárgyában
7. napirendi pont: Előterjesztés a
Szentlőrinc, 40/15. és 40/16. hrsz-ú
ingatlanok adásvétele tárgyában

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

egyszerű/minősített
rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)
Az előterjesztésnek költségvetési kihatása Az önkormányzat költségvetését érinti, a
forrás biztosított.
Az előterjesztést
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt
ülésen lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:
Koltai Péter polgármester
Előzetesen tárgyalja:
(Az értékbecslés e-mailben kerül kiküldésre!)
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Iparterület fejlesztése Szentlőrincen című projekt megvalósítása érdekében – a
kiszolgáló út kialakítása céljából - 164 m2 nagyságú terület megvásárlása szükséges a
Szentlőrinc, 40/23. hrsz-ú ingatlanból. Az ingatlan Vecsernyés József szentlőrinci lakos
tulajdonában áll. A hivatal előzetes egyeztetéseket folytatott Vecsernyés úrral, aki nem
zárkózott el a szükséges terület értékesítésétől.

A tárgyalás során felvetette, hogy a Szentlőrinc Város Önkormányzat tulajdonában álló
Szentlőrinc, belterület 40/16. és 40/15. hrsz-ú ingatlant szeretné megvásárolni.
Nevezett területek jelenleg nem állnak hasznosítás alatt, ingatlannyilvántartásban
szereplő megnevezésük „kivett telephely.” Az iparterület kialakítása érdekében
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nagyjából 160 m2 nagyságú területre szüksége van az Önkormányzatnak a 40/15. hrszú ingatlanból az átemelő kialakítása érdekében. Emellett a nevezett területek
értékesítése esetén az ivóvíz és a szennyvíz vezetékek miatt szolgalmi jog kerülne
bejegyzése Szentlőrinc Város Önkormányzat javára.

Kérem, hozzanak döntést a Szentlőrinc, belterület 40/23 hrsz-ú ingatlan egy részének
megvásárlása, továbbá a Szentlőrinc, belterület 40/15. és 40/16. hrsz-ú ingatlanok
értékesítése tárgyában a fent ismertetett feltételek mellett.
A hivatalos értékbecslés szerint a Szentlőrinc, belterület 40/23. hrsz-ú ingatlanból 164
m2 nagyságú terület értéke: 300.000,- Ft.
A hivatalos értékbecslés szerint a Szentlőrinc, belterület 40/16. hrsz-ú ingatlan értéke:
2.300.000,- Ft.

A hivatalos értékbecslés szerint a Szentlőrinc, belterület 40/15. hrsz-ú ingatlanból az
eladásra szánt 841 m2 nagyságú terület értéke: 1.900.000,- Ft.
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 képviselő-testület
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
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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,

Javaslatom szerint Vecsernyés úr részére a két ingatlan közül az egyik ingatlan
kerülne értékesítésre.
Szentlőrinc, 2019. július 24.

Koltai Péter polgármester sk.

1. határozati javaslat:
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2019. (VII.26.) KT. határozata
a Szentlőrinc, belterület 40/23. hrsz-ú ingatlanból 164 m2 nagyságú terület
megvételéről
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 300.000,Ft ellenében megvásárolja Vecsernyés József, Szentlőrinc Mikszáth Kálmán u. 9. szám
alatti lakostól a Szentlőrinc, belterület 40/23. hrsz-ú (telekalakítást követően:
Szentlőrinc belterület 40/28. hrsz.) ingatlan egy részét, összesen 164 m2 nagyságú
területet.

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

2. határozati javaslat:
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2019. (VII.26.) KT. határozata
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a Szentlőrinc, belterület 40/16. hrsz-ú ingatlan értékesítése
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy …. Ft
eladási áron értékesíti Vecsernyés József, Szentlőrinc Mikszáth Kálmán u. 9. szám alatti
lakos részére a Szentlőrinc, belterület 40/16. hrsz-ú ingatlant.
2. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
adásvételi szerződés megkötésekor szolgalmi jog kerüljön bejegyzésre az
ingatlannyilvántartásba az ivóvíz és szennyvíz vezetékek elhelyezése érdekében.

3. 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

3. határozati javaslat:

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2019. (VII.26.) KT. határozata
a Szentlőrinc, belterület 40/15. hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítése
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy …. Ft
eladási áron értékesíti Vecsernyés József, Szentlőrinc Mikszáth Kálmán u. 9. szám alatti
lakos részére a Szentlőrinc, belterület 40/15. hrsz-ú ingatlan egy részét, összesen: 841
m2 nagyságú területet.
2. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
adásvételi szerződés megkötésekor szolgalmi jog kerüljön bejegyzésre az
ingatlannyilvántartásba az ivóvíz és szennyvíz vezetékek elhelyezése érdekében.

3. 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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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. július 26. napján pénteken
8.00 órakor tartandó
rendkívüli képviselő-testületi ülésére
Helye: Városháza Díszterme (7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.)
Napirend:

1. Előterjesztés a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletek
megalkotásáról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

2. Előterjesztés a Szentlőrinc Város közterületén beépített AC csövek kezelése
tárgyában megkötendő szerződésről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester
3. Előterjesztés bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése tárgyában kiírt
pályázaton történő indulásról
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

4. Előterjesztés a TOP-1.4.1-16 számú Szentlőrinci Liszt Ferenc úti óvoda
felújítása, bővítése című pályázat műszaki tartalmának csökkentéséről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester
5. Tervezők meghívása a TOP projektek eljárásaira
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

6. Előterjesztés a Szentlőrinc, 40/23. hrsz-ú ingatlan egy részének adásvétele
tárgyában
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. Előterjesztés a Szentlőrinc, 40/15. és 40/16. hrsz-ú ingatlanok adásvétele
tárgyában
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester
8. Előterjesztés a Penny Market Kft. részéről érkezett kérelemről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

9. Előterjesztés a Szentlőrinc, 0207/12. hrsz-ú ingatlan értékbecslésének
megrendeléséről
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester
Az ülésre tisztelettel meghívom és megjelenésére feltétlenül számítok! Akadályoztatása
esetén, kérem, hogy távolmaradását a Titkárságon a 73/570-001 telefonszámon vagy emailben a polghiv@szentlorinc.hu címre bejelenteni szíveskedjék!
A rendkívüli testületi ülés összehívásának indoka a pályázati határidők megtartása.
Szentlőrinc, 2019. július 24.

+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

