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M E G H Í V Ó  
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. augusztus 6. napján (kedden) 

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

 
1) Előterjesztés a Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc 

intézményvezetői álláshelyének betöltéséről 
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester 
 

2) Előterjesztés Szentlőrinc közvilágításának energiatakarékos rekonstrukciója 
tárgyában indítandó közbeszerzési eljárásról 
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester 
 

Az ülésre tisztelettel meghívom és megjelenésére feltétlenül számítok! Akadályoztatása 
esetén, kérem, hogy távolmaradását a Titkárságon a 73/570-001 telefonszámon vagy e-
mailben a polghiv@szentlorinc.hu címre  bejelenteni szíveskedjék! 

A rendkívüli testületi ülés összehívásának indoka az intézményvezetői álláshely 
betöltésére kiírt pályázat elbírálásának határideje, illetve a pozíció betöltésének 
szükségessége. 
 
Szentlőrinc, 2019.  augusztus 1. 
    

 Koltai Péter sk. 
 polgármester 
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Szentlőrinc Város Önkormányzat 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. augusztus 6-ai 
rendes/rendkívüli testületi ülésére 

 
Tárgy: Előterjesztés a Művelődési Központ, 

Könyvtár és Konyha Szentlőrinc 
intézményvezetői álláshelyének 
betöltéséről 

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

dr. Tóth Sándor jegyző 

A döntéshez szükséges többség: egyszerű/minősített 
Költségvetésre gyakorolt hatása: van, a költségvetésben fedezettel 

rendelkezik 
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: - 

 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 199/2019. (VI.27.) KT. 
határozatának megfelelően a magasabb vezetői intézményvezetői (igazgatói) 
álláspályázat megjelent a kozigallas.hu, illetve az önkormányzat hivatalos honlapján. 
 
A pályázati eljárás lefolytatásánál a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény (Kjt.) 20/A és 20/B §-a, illetve a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési 
és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával 
összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Korm.rendelet) előírásait is figyelembe kellett venni.  
 
Az intézményvezetői pozíció ellátása tekintetében az alábbi jogszabályi rendelkezésből 
szükséges kiindulni: 

A Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdése szerint közművelődési intézményben az intézmény 
vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával kizárólag olyan közalkalmazott 
bízható meg, aki 

a) rendelkezik 

aa) felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel, vagy 

ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel, 
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b) a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy az a) pont ab) alpontja szerinti 
szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, 
közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább öt éves 
szakmai gyakorlatot szerzett, és 

c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez. 

 
A Korm. rendelet 22. § 6. pontja szerint felsőfokú közművelődési szakképzettségek az 
alábbiak: felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő, közművelődési előadó, 
művelődésszervező, művelődési menedzser, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, 
andragógus (művelődésszervező szakirány), kulturális mediátor kulturális 
közösségszervező, ifjúsági közösségszervező, humánfejlesztő, közösségi művelődés tanár 
szakképzettség, valamint az ezzel egyenértékű, az OKJ szerinti, felsőfokú végzettségi 
szintre épülő közművelődési szakember, kulturális menedzser, közművelődési 
menedzser szakképesítés. 
 
A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn (2019. augusztus 4.) belül 1 db pályázat 
érkezett.  
 
Kastal I. Orsolya pályázati anyaga teljes egészében megfelel a jogszabályi előírásoknak. 
Mint az Önök előtt ismeretes, megbízott intézményvezetőként 2019. augusztus 8. napjáig 
jelenleg is ő látja el az intézmény vezetését.  
 
Kérem, hozzanak döntést az előterjesztés és a határozati javaslat tárgyában. 
 
Szentlőrinc, 2019. augusztus 5.  
 
Határozati javaslat: 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testület 
……/2019. (VIII.6.) KT. H a t á r o z a t a 

 
a Művelődési Központ és Könyvtár magasabb vezetői (igazgatói) álláshelyére 

beérkezett pályázat elbírálásáról 
 
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Szentlőrinci Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha magasabb vezetői igazgatói 
feladatainak ellátásával Kastal Irén Orsolya 7625 Pécs, Tinódi u. 8. szám alatti lakost bízza 
meg 5 évre, 2019. augusztus 8. napjától 2024. augusztus 7. napjáig. 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kinevezéssel kapcsolatos 
okmányok aláírásával, valamint a jegyzőt az okiratok előkészítésével, valamint a többi 
pályázó értesítésével.  

Felelős: Képviselő-testület 
Végrehajtó: Koltai Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
 



 

 

Szentlőrinc Város Önkormányzat 

ELŐTERJESZTÉS 

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. augusztus 6-i 

rendes/rendkívüli testületi ülésére 
Tárgy: Előterjesztés Szentlőrinc közvilágításának 

energiatakarékos rekonstrukciója 
tárgyában indítandó közbeszerzési 
eljárásról 

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester 
Előterjesztést készítette: Böbék Dániel - városüzemeltetési ügyintéző 
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek 
megfelel: 

dr. Tóth Sándor jegyző 

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

egyéb) 
Az előterjesztést  nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen 

lehet tárgyalni 
Véleményezésre megkapta: Koltai Péter polgármester 
Előzetesen tárgyalja: - 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szentlőrinc Város területén a települési közvilágítási rendszer energiatakarékos 
rekonstrukciója beruházás tárgyában, a beruházás becsült értéke miatt lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás lebonyolításához 7 céget kerestünk meg ajánlattételi felhívásunkkal. Az 
ajánlattételi felhívással első és másodkörben megkeresett cégek nem adtak ajánlatot, így 
többszöri határidő módosításra volt szükség.  
 
Felhívásunkra az alábbi 2 cég adott be ajánlatot: 
 

• Dr. Turi Ákos 7621 – Pécs, Teréz u. 11-13. 
• GoodWill Consulting Kft. 1162- Budapest, Timur u. 74. 
 

A legkedvezőbb ajánlatot Dr. Turi Ákos tette. 
 
A legkedvezőbb árajánlatban szereplő összeg fedezete az Önkormányzat 2019. évi 
költségvetésében biztosított. 
 
Szentlőrinc, 2019. augusztus 6. 
 
 
 

Koltai Péter 
polgármester 

 



 
Határozati javaslat: 
 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…../2019. (VIII.6.) KT. határozata 

 
 

„Szentlőrinc közvilágításának energiatakarékos rekonstrukciója” beruházás tárgyában 
közbeszerzési szakértő kiválasztására 

 
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Szentlőrinc közvilágításának 
energiatakarékos rekonstrukciója” megnevezésű beruházásának közbeszerzési 
szaktanácsadói feladatainak ellátására beérkezett árajánlatokat megtárgyalta és úgy határozott, 
hogy az eljárás nyertes ajánlattevőjének Dr. Turi Ákos-t (7621 Pécs, Teréz. u. 11-16.) hirdeti 
ki. 
 
2. Az ajánlati ár nettó 500.000,- + ÁFA(27%) = bruttó 635.000,- Ft, azaz bruttó 
Hatszázharmincötezer forint, amelynek fedezete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében 
biztosított. 
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel való szerződés 
megkötésére és aláírására. 

 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
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