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Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. szeptember 10. napján (kedden) 

8.00  órakor  tartandó rendkívüli ülésére 
 
Helye: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal kisterme (7940 Szentlőrinc, Templom 
tér 5.) 
 
Napirend:  

 
1) A Szentlőrinc 0101/250, 0101/255, 0101/257, 0101/259, 0101/263 hrsz-ú 

ingatlan 77/2019. számon kelt vázrajz szerinti területrészének ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adásának kérelmezéséről 
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester, dr. Tóth Sándor jegyző 
 

2) Közbeszerzési eljárás lefolytatása az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 projekt 
keretein belül rendezvényszervezés és catering feladatok ellátására 
vonatkozóan (döntés) 
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester 
 

3) A TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00004 számú „Szentlőrinci Szociális Szolgáltató 
Központ alapszolgáltatásainak feljesztése” című projekt kiviteli terveinek 
elkészítésére beérkezett árajánlatok elbírálásáról 
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester 
 

4) Előterjesztés az „Országos Tornaterem Felújítási Program VI. Ütemben” 
megnyíló lehetőségekről. 
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! 
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A rendkívüli testületi ülés összehívásának indoka a folyamatban levő pályázatok 
megvalósításának eredményessége. 
 
Szentlőrinc, 2019.  szeptember 9. 
    

 Koltai Péter sk. 
 polgármester 
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   Szentlőrinc Város Önkormányzata 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. szeptember 10-i 

rendes/rendkívüli testületi ülésére 
 

Tárgy:  A Szentlőrinc 0101/250, 0101/255, 
0101/257, 0101/259, 0101/263 hrsz-ú 
ingatlan 77/2019. számon kelt vázrajz 
szerinti területrészének ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adásának 
kérelmezéséről 

Előterjesztő: Koltai Pétre polgármester dr. Tóth Sándor 
jegyző 

Előterjesztést készítette: dr. Tóth Sándor jegyző, dr. Fábián Száva 
Gabriella jogi ea.és Pénzár Zoltán éphat. ea. 

Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek 
megfelel: 

dr. Tóth Sándor jegyző 

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

egyéb) 
Költségvetési hatása nincs, a 2019. évi költségvetési rendelet 

módosítását nem igényli 
Az előterjesztést  nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen 

lehet tárgyalni 
Véleményezésre megkapta: Koltai Péter polgármester 
Előzetesen tárgyalja: - 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A TOP-3.41.1-15-BA1-2016-00009 kódszámú, Szentlőrinc-Tarcsapuszta kerékpárút projekt 
eredményes megvalósulása érdekében az alábbi helyrajziszám alatti ingatlanok tulajdonszerzése 
szükséges. 
 
I. A magán és társasági tulajdonban álló  
 

Sorszám Helyrajzi szám 
1. 0101/250 
2. 0101/255 
3. 0101/257 
4. 0101/259 
5. 0101/263 

 
MNZ Zrt. tájékoztatása alapján, a testületi döntés szerint a vagyonigénylés jogcíme az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§-a lenne. Ez az eljárás- ahogyan az MNZ Zrt. eljárása 
mellett a Kormány határozatának birtokában biztosít jogcímet, hogy a vagyonelem elidegenítésre 
kerüljön.  
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A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 13. §-a és (a 
továbbiakban: Vtv.) Vtv. 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján az állami vagyon tulajdonjoga helyi 
önkormányzat javára – törvényben törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt 
feladatai elősegítése érdekében – ingyenesen átruházható. A tulajdonjog átruházásának részletes 
szabályait az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Vhr.) tartalmazza. 
 
A KÉRELEM KÖTELEZŐ ALAKI-TARTALMI KELLÉKEI: A KÉRELEM BENYÚJTÁSA:  
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 13. §-a és az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdésének c) pontja 
alapján az állami vagyon tulajdonjoga helyi önkormányzat javára – törvényben törvény felhatalmazása 
alapján kiadott jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében – ingyenesen átruházható. A 
tulajdonjog átruházásának részletes szabályait az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 
254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) tartalmazza. A Vhr. 50. § (2) bekezdése 
értelmében az ingyenes önkormányzati tulajdonba adási kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia, 
illetve ahhoz csatolni szükséges: a) a tulajdonba adásra vonatkozó igényt [vagyis határozott kérelmet], 
megjelölve a konkrét felhasználási célt [az adott ingatlanra vonatkozó, egyedileg meghatározott pontos 
célkitűzést, amely nem egyenlő a segítendő feladat fogalmával], valamint a segítendő feladatot [pl. a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Ötv.) 
vagy egyéb vonatkozó jogszabályban meghatározott valamely konkrét önkormányzati feladatot] és az 
azt előíró jogszabályi rendelkezést [a megjelölt feladatnak megfelelően pl. az Ötv. 13. § (1) 
bekezdésére történő hivatkozást]; b) az Önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy vállalja a tulajdonba 
adás érdekében felmerülő költségek - ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – 
megtérítését; c) a képviselő-testület vagy közgyűlés határozatát, amely az állami vagyon igényléséről 
hozott döntést tartalmazza [tekintettel arra, hogy az Önkormányzat nevében a képviselő-testület jár el, 
az a), b) és d) pontban írtakat is a képviselő-testületi határozatban szükséges feltüntetni]; d) védettség 
(örökségvédelmi, természetvédelmi, illetve Natura 2000) fennállása esetén annak megjelölését, 
valamint az ahhoz kapcsolódó kötelezettségek vállalását. A fentieket a képviselő-testület vagy 
közgyűlés határozatába kell foglalni (ez a célszerűbb megoldás) vagy/és a határozatban az állami 
vagyon igényléséről szóló döntés mellett fel kell hatalmazni a helyi önkormányzat vezetőjét 
(polgármester, közgyűlés elnöke, főpolgármester), hogy az egyes jognyilatkozatokat az ingyenes 
tulajdonba adással kapcsolatos eljárás során megtegye. (Képviselő-testületi/közgyűlési határozat-
MINTA letölthető a oldalon, az „Eljárási dokumentumok” menüpontból.) A kérelmet Vhr. 50. § (1) 
bekezdése alapján az MNV Zrt-hez, vagy az érintett vagyonelem vagyonkezelőjéhez kell benyújtani. 
A kérelem MNV Zrt. részére történő benyújtására lehetőség van postai úton (cím: 1133 Budapest, 
Pozsonyi út 56.), vagy személyesen az MNV Zrt. Központi Iktatójában (cím: 1133 Budapest, Pozsonyi 
út 56., földszint. Az ügyfélfogadás rendje: hétfőtől csütörtökig 8.10-17.00-ig, pénteken 8.10-14.30-ig. 
Az Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-1/237-4190). www.mnv.hu Amennyiben a kérelem a 
vagyonelem vagyonkezelőjéhez kerül benyújtásra, úgy az a benyújtott kérelmet véleményével, 
javaslatával együtt továbbítja az MNV Zrt-hez. A vagyonkezelésbe adott ingatlanok tulajdonjogának 
térítésmentes átruházásához a vagyonkezelő irányítását (felügyeletét) ellátó szerv – jellemző az érintett 
szakminisztérium – előzetes hozzájárulása is szükséges. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi 
LXXXVII. törvény alapján (NFAtv.) a Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanokra vonatkozó igény 
esetén a kezdeményezést a Nemzeti Földalapkezelő Szervezethez (1149 Budapest, Bosnyák tér 5; ) 
kell benyújtani, mivel az MNV Zrt. a Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanokat érintő igény esetében 
nem jogosult eljárni. Fontos megjegyezni azonban, hogy az NFA tv. a Nemzeti Földalapba tartozó 
ingatlanok ingyenes tulajdonba adását lényegesen szűkebb körben teszi lehetővé. Az MNV Zrt. a 
térítésmentes tulajdonba adásra vonatkozó kezdeményezést megvizsgálja abból a szempontból, hogy 
az megfelel-e a jogszabályokban előírt alaki-tartalmi kellékeknek. Mivel a helyi önkormányzatok és a 
többcélú kistérségi társulások javára ingyenesen átruházható vagyonelemek összesített bruttó forgalmi 
értéke a Vtv. 36. § (4) bekezdése szerint nem haladhatja meg a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 6. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott éves 
keretösszeget (20 milliárd Forint), a döntéshozatalt megelőzően az MNV Zrt. az ingatlanok becsült 
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forgalmi értékét is megállapítja. Az eljárás megkönnyítése érdekében a kérelmezőnek is elvi 
lehetősége van arra, hogy az ingatlan értékelését szakértővel elvégeztesse (és kezdeményezését az 
értékbecsléssel együtt nyújtsa be), azonban a szakértői véleményt az MNV Zrt. ebben az esetben is 
felülvizsgálja. Egyes különleges jellegű vagyontárgyak (pl. műalkotások, egyéb ingóságok) esetében 
az MNV Zrt. felkérheti a kezdeményezőt, hogy a vagyontárgy(ak) becsült forgalmi értékének 
megállapítása érdekében intézkedjen, különös tekintettel arra, hogy az ingyenes tulajdonba adással 
kapcsolatosan felmerülő költségek a kérelmezőt terhelik. Az MNV Zrt. a Vhr. 50-51. §-aiban 
meghatározott alaki és tartalmi feltételeknek megfelelő kezdeményezés esetén az önkormányzati 
kérelmet vagyongazdálkodási, költségvetési és elhelyezési szempontból is megvizsgálja, és ezt 
követően dönt arról, hogy az ingyenes vagy ellenérték fejében történő tulajdonba adást vagy az érintett 
vagyonelemek egyéb módon történő hasznosítását támogatja-e. Ha a kezdeményezés a jogszabályi 
feltételeknek nem felel meg, az MNV Zrt. erről az önkormányzatot értesíti, és – amennyiben erre 
lehetőség van – felhívja a szükséges hiányosságok pótlására vagy/és a kérelem kiegészítésére. 
Amennyiben a kezdeményezés a jogszabályi feltételeknek megfelel, az MNV Zrt. a tulajdonba adási 
kérelem és az érintett vagyonelem egyedi jellemzőinek vizsgálata alapján meghatározza az ingyenes 
tulajdonba adáshoz szükséges további iratok, engedélyek körét, és közvetlenül intézkedik azok 
beszerzése érdekében, illetve erre felhívja az önkormányzatot. www.nfa.hu  
 
ATULAJDONBA ADÁST KIZÁRÓ OK: DÖNTÉSHOZATAL: AZ INGYENES TULAJDONBA 
ADÁSSAL JÁRÓ, AZ ÖNKORMÁNYZATOT TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEK:  
 
A jogszabályi feltételeknek megfelelő ingyenes vagyonátruházási kérelmek tárgyában a Vtv. 36. § (3) 
bekezdése alapján a Kormány hoz döntést. AVhr. 51. § (7) bekezdése értelmében az MNV Zrt. – az 
állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter útján – negyedévente tesz ingyenes tulajdonba adásra 
vonatkozó javaslatot a Kormány részére, azzal, hogy az előterjesztésben csak azon igények tüntethetők 
fel, amelyekre vonatkozóan a hiánytalan kérelem legkésőbb az adott negyedév utolsó napját hatvan 
nappal megelőzően megérkezett az MNV Zrt-hez. (A negyedév utolsó napjáig beérkezett kérelmet 
ugyanakkor nem kötelező az adott negyedév utolsó napjáig a miniszter részére megküldeni, ha a 
szükséges előkészítés lebonyolítására ezen időszak alatt nem volt lehetséges.) Helyi önkormányzatok 
ingóság tulajdonba adására vonatkozó kezdeményezése esetén évente önkormányzatonként 10 millió 
Forint nyilvántartási értékig a tulajdonba adásról az MNV Zrt. Igazgatósága saját hatáskörben jogosult 
dönteni (de a becsült forgalmi érték megállapítása ebben az esetben is szükséges). Az 
önkormányzatonként számítandó évi 10 millió forintos keret kimerülése vagy 10 millió forintot 
meghaladó nyilvántartási értékű ingóság esetén – az ingatlanokhoz hasonlóan – a Kormány jogosult 
döntést hozni a térítésmentes átadásról. A Kormány, illetve a kisebb értékű ingóságok esetén az 
Igazgatóság döntéséről – ideértve a szerződéskötéshez szükséges legfontosabb tudnivalókat is – az 
MNV Zrt. a döntéshozatalt és az annak megfelelő szerződésminta kidolgozását követően 
haladéktalanul tájékoztatja a kérelmezőt. A kérelem döntéshozók által történő támogatása esetén az 
MNV Zrt. az ingyenes tulajdonjog átruházására vonatkozóan a kérelmezővel szerződést köt. Az MNV 
Zrt. kifejezetten kéri az ingyenes tulajdonba adás iránti kérelmet benyújtani szándékozókat, hogy csak 
a jövőbeli felhasználással kapcsolatos előírások részletes áttekintését és mérlegelését követően 
kezdeményezzék valamely vagyonelem tulajdonjogának térítésmentes átruházását, mivel az ingyenes 
tulajdonba adás jelentős – a későbbiekben nem módosítható –, alább ismertetett főbb 
kötelezettségekkel jár az önkormányzatok számára (Nvt. 13. § alapján): a) az önkormányzat a nemzeti 
vagyoni körből ingyenesen tulajdonba adott ingatlant a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig 
nem idegenítheti el, és a juttatás céljának megfelelően köteles hasznosítani, valamint állagát megóvni; 
b) az önkormányzat az átruházott vagyon hasznosításáról évente köteles beszámolni az MNVZrt felé. 
c) Az ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon e törvény erejénél fogva 15 évig elidegenítési tilalom áll 
fenn. Az elidegenítési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését 
a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az MNVZrt kérelmezi. Az 
elidegenítési tilalom azon személlyel szemben nem áll fenn, aki az ingatlant az ingatlan tulajdonosára 
ingyenesen átruházta. d) A c) pont szerinti elidegenítési tilalmat az a) pont szerinti határidő leteltét 
követően a tulajdonos kérelmére törölni kell az ingatlan-nyilvántartásból. Felhívjuk a T. 
Önkormányzatok figyelmét, hogy az MNV Zrt., a Kormány vagy az ingyenes tulajdonba adáshoz 
hozzájárulását adó vagyonkezelő a vonatkozó jogszabályi előírásokban rögzített feltételeken túl 

http://www.nfa.hu/


4 
 

további, az ingyenes vagyonátadás jogosultja által teljesítendő kötelezettségeket is előírhat. Az MNV 
Zrt. az ingyenesen átruházást követően, az elidegenítési tilalom hatálya alatt – a tulajdonjogot 
megszerző fél kezdeményezésére – egyedi döntéssel hozzájárulhat az átruházott vagyon fejlesztését, 
korszerűsítését, felújítását szolgáló hitelfelvétel vagy állami, valamint európai uniós támogatás 
érdekében történő megterheléséhez, továbbá ezen teherrel biztosított igény kielégítése érdekében 
történő elidegenítéséhez. A sportcélú ingatlanok vonatkozásában ezen egyedi döntést a sportigazgatási 
szerv hozza meg. Az ingyenesen átruházott vagyon juttatási célnak megfelelő felhasználását a 
térítésmentes tulajdonba adásról szóló szerződés és a vonatkozó jogszabályok által biztosított keretek 
között az MNV Zrt. vizsgálhatja. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a tulajdonjogot megszerző fél 
a célhoz kötött hasznosításra vonatkozó törvényi előírásnak részben vagy egészben nem tesz eleget, 
köteles az MNV Zrt felszólítására, az abban meghatározott határidőig a jogsértő állapotot 
megszüntetni. A jogsértő állapot megszüntetésére szabott határidő elmulasztása esetén a tulajdonjogot 
megszerző fél köteles az átadásról szóló szerződésben rögzített forgalmi értéknek a kötelezettség 
megsértésének napjától számított mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegét a vagyont átadó 
szervezet felszólítására, az abban meghatározott határidőig nemteljesítési kötbérként megfizetni. Az 
MNV Zrt a jogsértő állapot határidőre történő megszüntetésének elmulasztása esetén a nemteljesítési 
kötbér követelése helyett az ingyenes tulajdonjog átruházást eredményező szerződéstől elállhat. 
Amennyiben a szerződéskötést követően a jogszabályban és a vagyonátruházást tartalmazó 
szerződésben előírt feltételeknek az önkormányzat nem tud eleget tenni, a szerződésszegés akár az 
ingyenesen tulajdonba adott vagyontárgy becsült forgalmi értékének kamattal növelt összegének 
megfizetését is maga után vonhatja. E következmények mérséklésére, a fizetendő összeg elengedésére 
az MNVZrt-nek – a jogosult gazdálkodási helyzetétől függetlenül – sajnos nincsen lehetősége.  
 
A fentiek alapján a tovább lépéshez szükséges a korábbi önkormányzati döntések alapján a határozati 
javaslatok elfogadása. Megjegyezzük azonban, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 6. § (1) bekezdése alapján az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 
nemzeti vagyon - a (2)-(3a) bekezdésben és a 14. § (1) bekezdésében (Nvtv. 14. § (1) bekezdése szerint, 
amennyiben törvény a helyi önkormányzat feladatát más helyi önkormányzat feladataként vagy állami 
feladatként, illetve állami feladatot helyi önkormányzat feladataként állapít meg, a feladat ellátását közvetlenül 
szolgáló és ahhoz szükséges helyi önkormányzati, illetve állami vagyonnak a feladatot átvevő részére történő 
tulajdonba adása nyilvántartási értéken való átvezetéssel, ingyenesen történik. Ez a rendelkezés arra az esetre is 
vonatkozik, ha az állam vagy az önkormányzat a közfeladat részét képező feladatot ad át, és ennek a feladatnak 
az ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz szükséges vagyonelem tulajdonjoga kerül ingyenesen átruházásra.) 
foglalt kivétellel - nem idegeníthető el, vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra 
közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékjog, vagy 
ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog 
kivételével nem terhelhető meg, biztosítékú nem adható, azon osztott tulajdon nem létesíthető. Ezen 
tilalom az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyonba tartozó 
javak teljes terjedelme tekintetében fennáll. az MNV Zrt. az Önkormányzat tulajdonszerzését kötheti a 
terület átminősítéséhez mivel a vázrajzon pirossal bekarikázott terület elidegenítési és terhelési tilalom 
alatt áll mint a közút, melyet értelmezhet úgy, hogy a megvásárolni kívánti ingatanrészeket önálló 
hrsz-ú ingatlanná kell alakítani melyek átminősítése után adhatók át az önkormányzat tulajdonába. 
Ezen esetben azonban az ingatlan alakítási eljárást ismételten le kell folytatni a teljes ingatlanállomány 
tekintetében. Megjegyezzük azt is, hogy célszerűbb bár kétség nélkül költségesebb eljárás lett volna, 
ha a telekalakítás hrsz-ént való lefolytatása mely esetben ez a fajta eljárás nem veszélyeztetné a többi 
ingatlan tulajdonba vételét ezért a további esetekben e szerint javasolt eljárni. 
 
Kérem a T. Képviselő-testület az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozat-tervezetben 
foglaltak szerint szíveskedjen elfogadni.  
 
Kérem, hozzanak döntést a rendelet-tervezetek elfogadása tárgyában. 
 
Szentlőrinc, 2019. szeptember 9. 
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Koltai Péter dr. Tóth Sándor 

polgármester sk. jegyző sk. 
 

Határozati javaslat   
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2019.( IX. 10.) KT. Határozata 

 
a Szentlőrinc, 0101/250. hrsz-ú ingatlan 77/2019. számon kelt vázrajz szerinti 
területrészének ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelmezéséről 

 
1. Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 
kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt vagyonkezelésében) lévő 7940 Szentlőrinc, 0101/250 helyrajzi számon felvett, 
szántó megnevezésű, 47 m2 területű ingatlan 77/2019. számon kelt vázrajz szerinti 1/1 
tulajdoni hányadának 9 m2 nagyságú területrészének ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adását. 
 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott településfejlesztés, 2.) 
pontjában meghatározott településüzemeltetés; 4. pontjában meghatározott az egészséges 
életmód segítését célzó szolgáltatások; 11. pontjában meghatározott helyi környezet- és 
természetvédelem; feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és Szentlőrinc-
Tarcsapuszta kerékpárút létesítése célra kívánja felhasználni. 
 

3. Szentlőrinc Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – 
ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. 
 

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) 
védettség alatt.  

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 7940 Szentlőrinc,0101/250  hrsz-ú 

ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. 
felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 
 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 7940 Szentlőrinc, 0101/250  hrsz.-
ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 
 

 
Felelős: Képviselő-testület, végrehajtásért: 5-6 pont tekintetében: Koltai Péter polgármester, 

Határidő: értelemszerűen,  
Kapja: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2019.( IX. 10.) KT. Határozata 
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a Szentlőrinc, 0101/255. hrsz-ú ingatlan 77/2019. számon kelt vázrajz szerinti 
területrészének ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelmezéséről 

 
7. Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 
kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt vagyonkezelésében) lévő 7940 Szentlőrinc, 0101/255 helyrajzi számon felvett, 
szántó megnevezésű, 2625 m2 területű ingatlan 77/2019. számon kelt vázrajz szerinti 1/1 
tulajdoni hányadának 25 m2 nagyságú területrészének ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adását. 
 

8. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott településfejlesztés, 2.) 
pontjában meghatározott településüzemeltetés; 4. pontjában meghatározott az egészséges 
életmód segítését célzó szolgáltatások; 11. pontjában meghatározott helyi környezet- és 
természetvédelem; feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és Szentlőrinc-
Tarcsapuszta kerékpárút létesítése célra kívánja felhasználni. 
 

9. Szentlőrinc Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – 
ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. 
 

10. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) 
védettség alatt.  

 
11. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 7940 Szentlőrinc,0101/255 hrsz-ú 

ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. 
felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 
 

12. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 7940 Szentlőrinc, 0101/255 hrsz.-ú 
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 
 

 
Felelős: Képviselő-testület, végrehajtásért: 5-6 pont tekintetében: Koltai Péter polgármester, 

Határidő: értelemszerűen,  
Kapja: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
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…./2019.( IX. 10.) KT. Határozata 
 

a Szentlőrinc, 0101/257. hrsz-ú ingatlan 77/2019. számon kelt vázrajz szerinti 
területrészének ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelmezéséről 

 
13. Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 
kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt vagyonkezelésében) lévő 7940 Szentlőrinc, 0101/257 helyrajzi számon felvett, 
szántó megnevezésű, 4564 m2 területű ingatlan 77/2019. számon kelt vázrajz szerinti 1/1 
tulajdoni hányadának 18 m2 nagyságú területrészének ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adását. 
 

14. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott településfejlesztés, 2.) 
pontjában meghatározott településüzemeltetés; 4. pontjában meghatározott az egészséges 
életmód segítését célzó szolgáltatások; 11. pontjában meghatározott helyi környezet- és 
természetvédelem; feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és Szentlőrinc-
Tarcsapuszta kerékpárút létesítése célra kívánja felhasználni. 
 

15. Szentlőrinc Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – 
ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. 
 

16. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) 
védettség alatt.  

 
17. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 7940 Szentlőrinc,0101/257 hrsz-ú 

ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. 
felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 
 

18. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 7940 Szentlőrinc, 0101/257 hrsz.-ú 
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 
 

 
Felelős: Képviselő-testület, végrehajtásért: 5-6 pont tekintetében: Koltai Péter polgármester, 

Határidő: értelemszerűen,  
Kapja: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
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…./2019.( IX. 10.) KT. Határozata 
 

a Szentlőrinc, 0101/259. hrsz-ú ingatlan 77/2019. számon kelt vázrajz szerinti 
területrészének ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelmezéséről 

 
19. Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 
kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt vagyonkezelésében) lévő 7940 Szentlőrinc, 0101/259 helyrajzi számon felvett, 
szántó megnevezésű, 4686 m2 területű ingatlan 77/2019. számon kelt vázrajz szerinti 1/1 
tulajdoni hányadának 17 m2 nagyságú területrészének ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adását. 
 

20. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott településfejlesztés, 2.) 
pontjában meghatározott településüzemeltetés; 4. pontjában meghatározott az egészséges 
életmód segítését célzó szolgáltatások; 11. pontjában meghatározott helyi környezet- és 
természetvédelem; feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és Szentlőrinc-
Tarcsapuszta kerékpárút létesítése célra kívánja felhasználni. 
 

21. Szentlőrinc Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – 
ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. 
 

22. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) 
védettség alatt.  

 
23. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 7940 Szentlőrinc,0101/259 hrsz-ú 

ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. 
felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 
 

24. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 7940 Szentlőrinc, 0101/259 hrsz.-ú 
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 
 

 
Felelős: Képviselő-testület, végrehajtásért: 5-6 pont tekintetében: Koltai Péter polgármester, 

Határidő: értelemszerűen,  
Kapja: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2019.( IX. 10.) KT. Határozata 
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a Szentlőrinc, 0101/263. hrsz-ú ingatlan 77/2019. számon kelt vázrajz szerinti 
területrészének ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelmezéséről 

 
25. Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 
kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt vagyonkezelésében) lévő 7940 Szentlőrinc, 0101/263 helyrajzi számon felvett, 
szántó megnevezésű, 1977 m2 területű ingatlan 77/2019. számon kelt vázrajz szerinti 1/1 
tulajdoni hányadának 6 m2 nagyságú területrészének ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adását. 
 

26. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott településfejlesztés, 2.) 
pontjában meghatározott településüzemeltetés; 4. pontjában meghatározott az egészséges 
életmód segítését célzó szolgáltatások; 11. pontjában meghatározott helyi környezet- és 
természetvédelem; feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és Szentlőrinc-
Tarcsapuszta kerékpárút létesítése célra kívánja felhasználni. 
 

27. Szentlőrinc Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – 
ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. 
 

28. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) 
védettség alatt.  

 
29. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 7940 Szentlőrinc,0101/263 hrsz-ú 

ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. 
felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 
 

30. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 7940 Szentlőrinc, 0101/263 hrsz.-ú 
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 
 

 
Felelős: Képviselő-testület, végrehajtásért: 5-6 pont tekintetében: Koltai Péter polgármester, 

Határidő: értelemszerűen,  
Kapja: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

 
 



 
Szentlőrinc Város Önkormányzat 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. szeptember 10-ei 

rendes/rendkívüli testületi ülésére 
 

Tárgy: Közbeszerzési eljárás lefolytatása az 
EFOP-1.2.11-16-2017-00010 projekt 
keretein belül rendezvényszervezés és 
catering feladatok ellátására 
vonatkozóan 
 

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester 
Előterjesztést készítette: Tóth-Lauts Brigitta 
Az előterjesztés a jogszabályi 
feltételeknek megfelel: 

dr. Tóth Sándor jegyző 

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

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

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

 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Szentlőrinc Város Önkormányzat a Kbt. Harmadik Rész 113.§ szerinti nyílt 
közbeszerzési eljárást indított. 
 
Tárgy: „EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú „HAZAVÁRUNK – Esély otthon 
fiatalok számára Szentlőrincen” elnevezésű projekt keretében rendezvényszervezés és 
catering feladatok ellátása”  
 
I. Az érvényes Ajánlattevő neve, székhelye:  

- Schmalzné Klézli Csilla Egyéni Vállalkozó Kisadózó (7631 Pécs 
Nagypostavölgyi Út 1.) 

II. Ajánlatkérő tárgyi eljárásban a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdést alkalmazta, melyre 
figyelemmel az alábbi Ajánlattevők vonatkozásában nem végezte el a bírálatot, így 
ezen Ajánlattevők vonatkozásában az érvényességről dönteni nem tud:  

- LV-Team Kft., 2500 Esztergom Báthori Utca 4/A. 
- PLANB Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, 1012 Budapest 

Logodi Utca 53-55. 
 
 



 
A 3 fős Bíráló Bizottság (Dr. Turi Ákos, Szemelyácz-Storcz Mónika és Tóth-Lauts Brigitta) 
A bíráló bizottság 1. ülésen hiánypótlási felhívást küldtek ki Schmalzné Klézli Csilla 
Egyéni Vállalkozó Kisadózó részére, melyet az egyéni vállalkozó teljesített.  
 
A Bíráló Bizottság javaslata: 
 
A Bíráló Bizottság javasolja az Ajánlatkérő döntéshozó szervének, hogy: 
 
1.1.) a Kbt. 69.§-ában írtak szerint lefolytatott értékelés alapján Schmalzné Klézli Csilla 
Egyéni Vállalkozó Kisadózó (7631 Pécs Nagypostavölgyi Út 1.) Ajánlattevő ajánlatát 
nyilvánítsa érvényesnek. 
1.2.) Ajánlatkérő tárgyi eljárásban a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdést alkalmazta, melyre 
figyelemmel az alábbi Ajánlattevők vonatkozásában nem végezte el a bírálatot, így ezen 
Ajánlattevők vonatkozásában az érvényességről dönteni nem tud: 

- LV-Team Kft., 2500 Esztergom Báthori Utca 4/A. 
- PLANB Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, 1012 Budapest Logodi 

Utca 53-55. 
2.) A gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlatot Schmalzné Klézli Csilla Egyéni 
Vállalkozó Kisadózó (7631 Pécs Nagypostavölgyi Út 1.) Ajánlattevő adta, ajánlata az 
Eljárást megindító felhívás és a Közbeszerzési Dokumentum előírásainak, valamint az 
irányadó jogszabályoknak teljes mértékben megfelel.  
Az Ajánlattevő által megajánlott, és az értékelés során figyelembe vett Egyösszegű nettó 
ajánlati ár az Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét nem haladja meg. 
A Bíráló Bizottság javasolja a döntéshozó felé az eljárás eredményes lezárását és 
Schmalzné Klézli Csilla Egyéni Vállalkozó Kisadózó (7631 Pécs Nagypostavölgyi Út 1.) 
nyertes ajánlattevőként való kihirdetését és vele a vállalkozási szerződés megkötését. 
 
Az első helyezés indokolása:  
Schmalzné Klézli Csilla Egyéni Vállalkozó Kisadózó (7631 Pécs Nagypostavölgyi Út 1.) 
adta a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot. 
Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlás során benyújtott dokumentumokkal együttesen 
értékelve az Eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek teljes mértékben megfelel, ajánlata 
érvényes.  
Ajánlattevő műszaki, illetve szakmai szempontból a szerződés teljesítésére alkalmas, vele 
szemben kizáró okok nem állnak fenn. 
 
 
A Bíráló Bizottság döntéseit egyhangú szavazással hozta meg. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a bírálat eredményének tudomásul vételére, illetve 
kérem hozzájárulásukat a nyertes egyéni vállalkozóval történő vállalkozási szerződés 
megkötéséhez. 
 
Szentlőrinc, 2019. szeptember 10. 
          Koltai Péter 
         polgármester 



 
 
 
 
 
Határozati javaslat: 

 
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testület 

……/2019.( IX.10) KT. H a t á r o z a t a 
 
 

Közbeszerzési eljárás lefolytatása az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 projekt 
keretein belül rendezvényszervezés és catering feladatok ellátására vonatkozóan 

 
1., Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést 
megtárgyalta, a bíráló bizottság javaslatát elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a 
nyertes pályázóval Schmalzné Klézli Csilla Egyéni Vállalkozó Kisadózó (7631 Pécs 
Nagypostavölgyi Út 1.)  történő vállalkozási szerződés előkészítésével és megkötésével. 
 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Végrehajtó: Koltai Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
 
 



      Szentlőrinc Város Önkormányzat 

ELŐTERJESZTÉS 

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. szeptember 10-i 

rendes/rendkívüli testületi ülésére 

Tárgy: A TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00004 számú 
„Szentlőrinci Szociális Szolgáltató 
Központ alapszolgáltatásainak 
feljesztése” című projekt kiviteli terveinek 
elkészítésére beérkezett árajánlatok 
elbírálásáról 

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester 

Előterjesztést készítette: Szemelyácz-Storcz Mónika 

Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek 
megfelel: 

dr. Tóth Sándor jegyző 

A döntéshez szükséges többség: egyszerű/minősített 

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

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

Véleményezésre megkapta: Koltai Péter polgármester 

Előzetesen tárgyalja: bizottságok nem tárgyalták 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat a TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00004 azonosítószámú 
„Szentlőrinci Szociális Szolgáltató Központ alapszolgáltatásainak fejlesztése” című projektje 
kapcsán ajánlatkérési dokumentációt állított össze és küldött ki a pályázathoz szükséges kiviteli 
tervek elkészítésére 2019. augusztus 23-án.  

Érvényes árajánlatot benyújtó vállalkozások a következők voltak: 

- LoBo Építész Stúdió Bt.  
7625 – Pécs, Magyar u. 7.  
 



- Görgényi-Terv Kft.  
7940 – Szentlőrinc, Nyárfa u. 4. 

- Bánfalvi Zoltán e.v. 
7800 – Siklós Dózsa Gy. u. 9.. 

A beérkezett árajánlatokat a Bíráló Bizottság kibontotta és elbírálta, melynek eredményeképp 
megállapították, hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozás a LoBo Építész Stúdió Bt. 
volt az alábbiak alapján: 

LoBo Építész Stúdió Bt. 

 7625 – Pécs, Magyar u. 7. 

 
nettó 2.500.000,- Ft + 27 % ÁFA azaz bruttó 

3.175.000,- Ft 

 Görgényi-Terv Kft. 

 7940 – Szentlőrinc, Nyárfa u. 4. 

 
nettó 2.800.000,- Ft + 27 % ÁFA azaz bruttó 

3.556.000,- Ft 

 Bánfalvi Zoltán e. v. 

 7800 – Siklós, Dózsa Gy. u. 9. 

 
nettó 3.720.000,- Ft + 0 % ÁFA azaz bruttó  

3.720.000,- Ft 

 

A hatályos Támogatási Szerződésben Műszaki tervek költségsoron bruttó 1.932.958,- Ft 
szerepel. 

A tervező megbízásához szükséges bruttó 1.242.042,- Ft többletköltséget Szentlőrinc Város 
Önkormányzat  önerő hozzáadásával tudná megoldani. A pályázati osztály munkatársai 
egyeztetést kezdeményeztek a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal a pályázaton belüli 
átcsoportosításokat kezdeményezve. Ezen fázisban arról számolhatunk be, hogy a 
közbeszerzési szakértő állásfoglalása alapján a tervező szakember beszerzése nem 
közbeszerzési eljárás köteles, így a BMÖH és a közbeszerzési szakértő között létrejött 
megbízási szerződésből fennmaradó bruttó 254.000,- Ft-ot megpróbáljuk átcsoportosítani a 
tervezési sorra, illetve keressük a további lehetséges megoldásokat a minél kisebb önerő 
bevonására. 

Szentlőrinc, 2019. szeptember 09. 

          Koltai Péter 
         polgármester 

 

 

 

 

 



 

Határozati javaslat: 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testület 
……/2019.( IX.10.) KT. H a t á r o z a t a 

 
A TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00004 számú „Szentlőrinci Szociális Szolgáltató Központ 

alapszolgáltatásainak fejlesztése” című projekt kiviteli tervének elkészítésére beérkezett 
árajánlatok elbírálásáról 

 

1., Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, a 
bírálati döntést elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel (LoBo 
Építész Stúdió Bt. 7625 – Pécs, Magyar u. 7.) történő megbízási szerződés előkészítésével és 
megkötésével. 

2., Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a megbízási 
szerződés teljesítéséhez szükséges bruttó 1.242.042,- Ft önerőt a ………………. biztosítja 

 

 

Felelős: Képviselő-testület 
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
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Szentlőrinc Város Önkormányzat 

ELŐTERJESZTÉS 

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. szeptember 10-i 
rendes/rendkívüli testületi ülésére 

 
 

Tárgy: Előterjesztés az „Országos Tornaterem 
Felújítási Program VI. Ütemben” megnyíló 
lehetőségekről.  

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester 
Előterjesztést készítette: dr. Tóth Sándor jegyző 
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek 
megfelel: 

dr. Tóth Sándor jegyző 

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

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

lehet tárgyalni 
Véleményezésre megkapta: Koltai Péter polgármester 
Előzetesen tárgyalja: bizottságok nem tárgyalták 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kozármisleny SE hívta fel a figyelmünket, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség folytatva a 
2015/2016-os támogatási időszakban megkezdett létesítmény-fejlesztéseket, újabb, immár 6. 
tornaterem/tornacsarnok felújítási, valamint strandkézilabda és kültéri pályaépítési programot 
támogató nyílt pályázatot hirdet meg. 
 
A pályázat meghirdetésének konkrét célja, a leromlott állapotba került, kézilabdázásra alkalmas 
sportcsarnokok, tornatermek korszerűsítése, strandkézilabda pályák fejlesztése, kültéri 
kézilabda pályák építése és ez által a kézilabda utánpótlás-nevelés infrastrukturális feltételeinek 
javítása, a sportág tömegesítésének elősegítése érdekében. 
 
A jelen pályázati kiírás alapján, három kategóriában lehet pályázatot benyújtani: 

I. Pályázati kategória – Komplex sportcsarnok és tornaterem-felújítási program; 
II. Pályázati kategória – Strandkézilabda fejlesztési program; 
III. Pályázati kategória – Kültéri kézilabdapálya fejlesztési program. 

 
A kiírásban pályázó csak a felújítással érintett ingatlan tulajdonosa (települési önkormányzat, 
Magyar Állam a továbbiakban: ingatlan tulajdonosa), vagy vagyonkezelője (tankerületi központ, 
vagy az önkormányzat, vagy az állam kizárólagos tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság, 
a Magyar Állam által vagyonkezelésbe adott ingatlanok vagyonkezelője, a továbbiakban: ingatlan 
vagyonkezelője) lehet. 
 
A Kozármisleny SE-vel folyatott előzetes egyeztetés alapján, a 7940 Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. 
szám alatti önkormányzati tulajdonban és vagyonkezelésben álló városisportcsarnok 
korszerűsítése vagy egy  a Magyar Kézilabda Szövetség álttal jóváhagyott -javaslatunk szerint az 
Urbach téren- megvalósításra kerülő kézilabda pálya építésére lenne lehetőség.  
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A. I. pályázati kategória 
 
A felújítással érintett ingatlan tulajdonosa, vagy vagyonkezelője. A pályázaton kizárólag a 
felújítással érintett ingatlan tulajdonosa, vagy vagyonkezelője vehet részt, amely megfelel a 
következő kritériumoknak: 

 olyan, a Magyar Kézilabda Szövetség tagjaként nyilvántartott sportszervezettel áll 
szakmai együttműködésben – köztük létrejött megállapodás alapján –, amely az MKSZ 
által szervezett bajnokságban vesz részt; vagy 

 a tulajdonában/vagyonkezelésében lévő ingatlan olyan oktatási intézmény használatában 
áll, amely részt vesz a Kézilabdázás az iskolában elnevezésű programban, vagy az iskola 
tanulói – az erről kiállított külön igazolás alapján – az MKSZ és a Magyar Diáksport 
Szövetség közti megállapodás szerint meghirdetett versenyeken kézilabda sportágban; 
vagy 

 olyan, az ingatlan fekvése szerinti településen található oktatási intézménnyel áll szakmai 
együttműködésben – köztük létrejött megállapodás alapján –, amely részt vesz a 
Kézilabdázás az iskolában elnevezésű programban, vagy az iskola tanulói – az erről 
kiállított külön igazolás alapján – az MKSZ és a Magyar Diáksport Szövetség közti 
megállapodás szerint meghirdetett versenyeken; 

 a jelen pályázaton érintett ingatlanon a látvány-csapatsport támogatás, illetve az MKSZ 
korábbi években kiírt Országos Tornaterem Felújítási Programja keretében nem 

 valósított meg, illetve nincs folyamatban ugyanazon műszaki tartalommal tárgyi eszköz 
beruházás, felújítás. 

 
A fejlesztéssel érintett terület, 7940 Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. szám alatti önkormányzati 
tulajdonban és vagyonkezelésben álló városisportcsarnok megnevezésű ingatlan. 
 
A fejlesztés célja a leromlott állapotba került, kézilabdázásra alkalmas sportcsarnokok fejlesztése. 
és ez által a kézilabda utánpótlás-nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása, a sportág 
tömegesítésének elősegítése, amely elsősorban a küzdőtér és a csarnok szellőőztető 
berendezésinek kiépítését célozná. 
 
Fejlesztés az alábbi területeket érintheti. 
 
Tornacsarnok 

 Homlokzatfelújítás: 
o homlokzati hőszigetelés; 
o külső nyílászáró csere; 

 Tetőfelújítás: 
 iii. tetőfelújítás; 
 iv. tető hőszigetelés; 
 Pályaburkolat: 
 v. sportpadló felújítás, csere; 
 vi. sportpadló védelem; 
 Belső felújítás: 
 vii. belső felújítás, falazás, felületképzés (festés, vakolás, burkolás); 
 viii. belső nyílászáró csere; 

 
Lelátó: 

 lelátó felújítás, üléscsere; 
 mobil lelátó beszerzése, beépítése; 

 
Épületgépészeti munkák: 

 csarnok szellőzőrendszer kialakítása, felújítása; 
 fűtésrendszer felújítása, kiépítése; 
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 hűtésrendszer felújítása, kiépítése; 
 vízellátás-csatornázási munkák; 

 
Elektromos munkák: 

 világítás korszerűsítés; 
 elektromos hálózat felújítása, fejlesztése; 
 megújuló energiaforrás kialakítása, fejlesztése; 
 biztonsági kamerarendszer; 
 beléptető rendszer; 
 hangosítás; 
 riasztórendszer; 

 
Kiegészítő elemek: 

 térelválasztó; 
 labdafogó háló és tartószerkezet; 
 kapu, kapuháló (kézilabda); 

 
Egyéb: 
a fenti kategóriákba nem sorolt felújítási és építési munkák; 
 
2. Egyéb sportcélú kiszolgáló létesítmények, helyiségek (pl. öltözőegységek, szertár, 
raktár, közlekedő, konditerem, előcsarnok, stb.) 
 
Homlokzatfelújítás: 

 homlokzati hőszigetelés; 
 külső nyílászáró csere; 

 
Tetőfelújítás: 

 tetőfelújítás; 
 tető hőszigetelés 

 
Belső felújítás: 

 belső felújítás, felületképzés (festés, vakolás, burkolás); 
 belső nyílászáró csere; 
 bútorozás; 

 
Épületgépészeti munkák szellőzőrendszer kialakítása, felújítása: 

 fűtésrendszer felújítása, kiépítése; 
 hűtésrendszer felújítása, kiépítése; 
 vízellátás-csatornázási munkák; 

 
Elektromos munkák: 

 világítás korszerűsítés; 
 elektromos hálózat felújítása, fejlesztése; 
 megújuló energiaforrás kialakítása, fejlesztése; 
 biztonsági kamerarendszer; 
 beléptető rendszer; 
 riasztórendszer; 

 
Egyéb: 

 fenti kategóriákba nem sorolt felújítási és építési munkák 
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A pályázat keretében kizárólag a nem építési engedély köteles felújítások támogatottak. 
 
A pályázható összeg alsó határa: bruttó 30 millió forint. a felső határa: bruttó 300 millió forint. 
 
A fejlesztés várható összköltségvetése 30.000.000,-MFt lenne ami 30 % önerőt tartalmazz 
 
Az I. pályázati kategóriában hivatkozott szakmai együttműködésről szóló megállapodás MKSZ 
által elvárt minimális tartalmi követelményei: 

- az adott pályázati kategóriában meghatározott bajnokságban, versenyeken részt vevő 
- szervezet szakmai munkája a fejlesztéssel érintett létesítményben hosszú távon 

biztosított kell legyen; 
- a megállapodás időbeli hatálya minimum öt év; 
- a szakmai munka (edzések, mérkőzések) időbeosztása a megállapodás keretében 

pontosan rögzítésre kerül 
 
III. pályázati kategória  
 
A felújítással érintett ingatlan tulajdonosa, vagy vagyonkezelője. A pályázaton kizárólag a 
beruházással érintett ingatlan tulajdonosa, vagy vagyonkezelője vehet részt, amely megfelel a 
következő kritériumoknak: - olyan, a Magyar Kézilabda Szövetség tagjaként nyilvántartott 
sportszervezettel áll szakmai együttműködésben – köztük létrejött megállapodás alapján –, amely 
az MKSZ által szervezett bajnokságban részt vesz; vagy - a tulajdonában/vagyonkezelésében lévő 
ingatlan olyan oktatási intézmény használatában áll, amely részt vesz a Sulikézi Fesztiválon, vagy 
az iskola tanulói – az erről kiállított külön igazolás alapján – az MKSZ és a Magyar Diáksport 
Szövetség közti megállapodás szerint meghirdetett versenyeken kézilabda sportágban; vagy - 
olyan az ingatlan fekvése szerinti településen található oktatási intézménnyel áll szakmai 
együttműködésben – köztük létrejött megállapodás alapján –, amely részt vesz a Sulikézi 
Fesztiválon, vagy az iskola tanulói – az erről kiállított külön igazolás alapján – az MKSZ és a Magyar 
Diáksport Szövetség közti megállapodás szerint meghirdetett versenyeken kézilabda sportágban. 
A II. és III. pályázati kategóriában hivatkozott szakmai együttműködésről szóló megállapodás 
minimális tartalmi követelményeit az MKSZ nem határozza meg 
 
A pályaépítés a következő együttes műszaki tartalommal kerül kiírásra:  
 

a. Kültéri pályaépítés meglévő burkolatra:  
 

 Meglévő, szabvány méretű szilárd burkolatú sportpálya felület részleges javítása, 
helyreállítása, vízelvezetés kiépítése; (meglévő palánk, háló, padok, egyéb építmények, 
utcabútorok , növényzet eltávolítása, gyökérmentesítés a pályázó feladata)  

 22 m x 42 m méretű elemes sportpálya burkolat minősített, UV-álló műanyag burkolattal; 
modul sportpadló minimális vastagsága 15 mm;  

 Játéktér felfestés;  
 Az alapvonalak mentén összesen 44 m hosszon 5m magas labdafogó háló 

tartószerkezettel;  
 1,1 m magas palánkrendszer128 m hosszon két db egyszárnyú kapuval kiépítve;  
 2 db szabvány méretű, rögzített kézilabda kapu hálóval.  

 
b. Kültéri pályaépítés zöldmezős beruházásként:  

 
 22 m x 44 m Szilárd alapburkolat kialakítása a meglévő területen, vízelvezetés kiépítése;  
 22 m x 44 m méretű elemes sportpálya burkolat minősített, UV-álló műanyag burkolattal; 

modul sportpadló minimális vastagsága 15 mm;  
 Játéktér felfestés;  
 Az alapvonalak mentén összesen 44 m hosszon 5 m magas labdafogó háló 

tartószerkezettel;  
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 1,1 m magas palánkrendszer 132 m hosszon két db egyszárnyú kapuval kiépítve; 
 2 db szabvány méretű, rögzített kézilabda kapu hálóval. Ugyanazon pályázó által 

benyújtható pályázat a III. pályázati kategória mellett, az I-II.. pályázati kategória szerinti 
fejlesztésre is. A pályázat keretében kizárólag a nem építési engedély köteles beruházások 
támogatottak. 

 
A fejlesztési terület az Urbach tér lenne és szervesen kapcsolódhatna a Zöldváros projekt 
beruházásaihoz, pótolná a kényszerű műszaki tartalomcsökkentéssel kieső elemeket.  
 
Az MKSZ által – a 3.C.b. pont szerint – meghatározott műszaki tartalom ellenértéke bruttó 50,7 
millió forint, amely a területi adottságok függvényében változhat. 
 
A beruházást az MKSZ valósítja meg amely az aktiválást követően a beruházással létrejött 
vagyongyarapodást átruházza a tulajdonosra a teljes bruttó beruházási összeg 30%-os értékén (a 
gazdagodás megtérítési előleg beszámításával); 
 
Mindkét esetben a megvalósításban a szakmai együttműködő partnerünk a Kozármisleny SE 
lenne, amely 2018. óta együttműködik az Önkormányzattal és a Szigetvári Tankerülettel a 
„Kézilabdázás az iskolában elnevezésű program” megvalósításában.  
 
A FEJLESZTÉS LEBONYOLÍTÁSA, FINANSZÍROZÁSA  
 
A látvány-csapatsportok támogatásáról szóló jogszabályok keretfeltételei lehetőséget adnak arra, 
hogy az MKSZ sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházást, felújítást valósítson meg az 
ország területén. Jelen pályázat szabályai alapján, a pályázat keretében az ingatlanokra irányuló 
fejlesztést az MKSZ által pályázati eljárást követően kiválasztott vállalkozás(ok) végzi(k) el. A 
pályázó nyertes pályázat esetén nem kap vissza nem térítendő támogatást, azaz saját hatáskörben 
konkrét beruházási tevékenységet nem kell elvégeznie, nem kell számlákat kiállítania és 
kifizetnie, valamint nem kell a támogatással elszámolnia.  
 
A pályázati eljárás lebonyolítása a következő sarokpontok mentén halad:  
 

i. A pályázó jelen kiírásban szereplő feltételek mentén beadja pályázatát az MKSZ-hez.  
ii. Az MKSZ a felújítás helyszínén tervezői helyszíni szemlét és felmérést végez, a 

meglévő tervrajzok és a helyszíni egyeztetések alapján pontosítja a műszaki tartalmat. 
A műszaki tartalomról jegyzőkönyv készül, azt az MKSZ, illetve a pályázó (amennyiben 
az nem egyezik az ingatlan tulajdonosával és az szükséges, akkor az ingatlan 
tulajdonosa is) aláírásával hitelesíti, a későbbiekben ezen tartalom a feladatok és 
munkanemek tekintetében nem változhat.  

iii. Az MKSZ a helyszíni bejárás adatai és információi alapján műszaki koncepciótervet és 
előzetes vázlatos költségvetést készít.  

iv. A pályázó – amennyiben nem egyezik az ingatlan tulajdonosával és az szükséges, 
akkor a tulajdonossal egyeztetve – áttekinti a dokumentációt, ha szükséges a műszaki 
tartalmon apróbb pontosításokat kezdeményez. A költségvetést hivatalosan írásban 
elfogadja, a szükséges forrás rendelkezésre állásáról nyilatkozik.  

v. A pályázó a szükséges pályázati biztosítékot átutalja az MKSZ számlájára.  
vi. Az MKSZ elkészíti a szükséges tervdokumentációt és költségvetési kiírásokat, 

amelyeket az MKSZ, illetve a pályázó (amennyiben az nem egyezik az ingatlan 
tulajdonosával és az szükséges, akkor az ingatlan tulajdonosa is) jóváhagy.  

vii. Az MKSZ beszerzési eljárás keretében kiválasztja a kivitelezőt. A kivitelezés tényleges 
költsége az MKSZ által lebonyolított pályázat során kiválasztott kivitelező végleges 
árajánlata alapján kerül meghatározásra.  

viii. A pályázó (amennyiben az nem egyezik az ingatlan tulajdonosával, akkor a pályázó 
mellett az ingatlan tulajdonosa) és az MKSZ megköti az együttműködési 
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megállapodást, amelyben rendezik a szakmai elvárásokat és feltételeket, az 
adatszolgáltatás és együttműködés rendjét.  

 
A helyszínek kiválasztása a pályázó szakmai programjának figyelembevételével, az útmutató 9. 
fejezetében olvasható értékelési szempontrendszer alapján történik.  
 
Valamennyi pályázati kategória esetén, az MKSZ az ingatlan tulajdonosával – a pályázat nyertessé 
nyilvánítását követő 90 napon belül – megállapodást köt, amelynek főbb feltételei:  
 

  az ingatlan tulajdonosa a megjelölt építési munkákhoz kifejezetten és visszavonhatatlanul 
hozzájárul;  

  ha a pályázó olyan ingatlan tulajdonosa, amely harmadik személy vagyonkezelésében áll, 
a vagyonkezelő a beruházáshoz, felújításhoz kifejezetten és visszavonhatatlanul 
hozzájárul;  

  a megvalósított tárgyi eszköz beruházás, felújítás az ingatlan tulajdonosának tulajdonába 
kerül;  az elvégzett felújítást az ingatlan tulajdonosa saját gazdagodásaként elismeri;  

  az ingatlan tulajdonosa kötelezettséget vállal, hogy a megállapodás megkötését követően 
a teljes bruttó beruházási összeg (amely egyben a teljes gazdagodás 10 elismert összege) 
30%-át gazdagodás megtérítési előleg jogcímen az MKSZ által megjelölt számlára 
megfizeti;  

  a kivitelezés befejezését követően (a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásával) a 
beruházást az MKSZ üzembe helyezi;  

 az MKSZ általi aktiválást követően az MKSZ a beruházással létrejött vagyongyarapodást 
átruházza a tulajdonosra a teljes bruttó beruházási összeg 30%-os értékén (a gazdagodás 
megtérítési előleg beszámításával);  

 a pályázó köteles a felújítás saját könyveibe történő felvételével kapcsolatos számviteli 
dokumentumok MKSZ részére történő átadására;  

 a pályázó határozott időre – pályázati kategóriától és a beruházási összegtől függően 
legalább 3 - 5 évre – szóló térítésmentes használati és hasznosítási jogot enged az MKSZ-
nek a fejlesztéssel érintett ingatlanon, meghatározott idősávokban;  

 az idősávokban való használat jogát az MKSZ külön szerződéssel átengedi valamely MKSZ 
tagszervezetnek, kézilabdázás, kiemelt utánpótlás-nevelése feladatok ellátása céljára. 
Amennyiben az I-III. pályázati kategória esetén a pályázó az ingatlan vagyonkezelője, a 
megállapodás - a pályázat nyertessé nyilvánítását követő 90 napon belül - vele kerül 
megkötésre. Ennek főbb feltételei:  

 az ingatlan vagyonkezelője és tulajdonosa a megjelölt építési munkákhoz kifejezetten és 
visszavonhatatlanul hozzájárul;  

 a megvalósított tárgyi eszköz beruházás, felújítás az ingatlan tulajdonosának tulajdonába 
kerül;  

 a felek rögzítik, hogy az elvégzett felújítást az ingatlan tulajdonosa saját gazdagodásaként 
elismeri;  

 az ingatlan tulajdonosa kötelezettséget vállal, hogy a megállapodás megkötését követően 
a teljes bruttó beruházási összeg (amely egyben a teljes gazdagodás elismert összege) 
30%-át gazdagodás megtérítési előleg jogcímen az MKSZ által megjelölt számlára 
megfizeti;  

 a gazdagodás megtérítéséről a tulajdonos és a vagyonkezelő külön megállapodásban 
rendelkezik.  

  a kivitelezés befejezését követően (a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásával) a 
beruházást az MKSZ üzembe helyezi;  

  az MKSZ általi aktiválást követően az MKSZ a beruházással létrejött vagyongyarapodást 
átruházza a tulajdonosra a teljes bruttó beruházási összeg 30%-os értékén (a gazdagodás 
megtérítési előleg beszámításával);  

  a pályázó köteles a felújítás saját könyveibe történő felvételével kapcsolatos számviteli 
dokumentumok MKSZ részére történő átadására;  
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  a pályázó határozott időre – pályázati kategóriától és a beruházási összegtől függően 
legalább 3 - 5 évre – szóló térítésmentes használati és hasznosítási jogot enged az MKSZ-
nek a fejlesztéssel érintett ingatlanon, meghatározott idősávokban;  

  az idősávokban való használat jogát az MKSZ külön szerződéssel átengedi valamely MKSZ 
tagszervezetnek, kézilabdázás, kiemelt utánpótlás-nevelése feladatok ellátása céljára. 11 
Az együttműködési megállapodás tervezete az MKSZ honlapjáról letölthető 
(www.mksz.hu). A megállapodásban a felek a fentiek mellett rendezik a szakmai 
elvárásokat és feltételeket, az adatszolgáltatás és együttműködés rendjét. A kivitelezés 
tényleges költségét a nyertes pályázó a kivitelezői tender lezárultát követően az 
együttműködési megállapodás mellékletében ismerheti meg. A kivitelezés tényleges 
költsége – amelyet a megvalósítás tényleges fizikai körülményei is befolyásolnak – az 
MKSZ által lebonyolított pályázat során kiválasztott kivitelező végleges árajánlata alapján 
kerül meghatározásra. A pályázót a beadott pályázat alapján – amennyiben pályázata 
érvényes és eredményes – szerződéskötési kötelezettség terheli, amely nem teljesítése 
szankciót von maga után. A nyertes pályázó akkor állhat el az együttműködési 
megállapodás aláírásától, ha  

  az I. pályázati kategóriában a tényleges kivitelezési összköltsége 10%-nál nagyobb 
mértékben meghaladja az 5. pontban meghatározott, költségvetési kiírásokban szereplő 
árat (természetesen a pályázó ebben az esetben is dönthet az együttműködési 
megállapodás aláírása mellett. Ekkor a 8. pontban bemutatott szabályok az irányadóak), 
vagy  

  a pályázó olyan ingatlan tulajdonosa, amely harmadik személy vagyonkezelésében áll és 
az MKSZ által kért, vagyonkezelői hozzájáruló nyilatkozatot 30 napon belül a 
vagyonkezelő hivatalos döntése miatt nem bocsájtják rendelkezésre. Ebben az esetben az 
erről szóló döntés benyújtandó. 

  a pályázó az ingatlan vagyonkezelője és az MKSZ által kért, tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozatot 30 napon belül a tulajdonos hivatalos döntése miatt nem bocsájtják 
rendelkezésre. Ebben az esetben az erről szóló döntés benyújtandó.  

 
Amennyiben a nyertes pályázó nem a fenti, hanem egyéb indokkal – esetleg indoklás nélkül – eláll 
az együttműködési megállapodás aláírásától, akkor a pályázó elveszti a Pályázati Biztosítékként 
megfizetett összeget. Amennyiben a pályázó a szerződéskötési kötelezettségének a teljes 
beruházási költség megismerését követő 15 munkanapon belül nem tesz eleget, vagy 8 napon 
belül fizetési kötelezettségét nem teljesíti, az MKSZ a pályázót visszalépettnek tekintheti és a 
pályázó elveszti a Pályázati Biztosítékként megfizetett összeget. A pályázónak a szerződéskötést 
követő lehető legrövidebb időpontig a fejlesztés helyszínéül szolgáló munkaterületet az MKSZ, 
illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó birtokába bocsátja. Ha ezt külön felszólításra sem teszi 
meg, akkor az MKSZ jogosult a szerződést megszüntetni, mely esetben a pályázó elveszti a 
Pályázati Biztosítékként megfizetett összeget. A fejlesztések megkezdésének további feltétele az 
MKSZ ez irányú sportágfejlesztési programjának az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
történő jóváhagyása, és hogy e programelem tekintetében a kiadott igazolások alapján az MKSZ 
ténylegesen támogatáshoz jusson.  
 
PÁLYÁZATI BIZTOSÍTÉK  
 
Az MKSZ a pályázatban való részvételt pályázati biztosíték nyújtásához köti. A pályázati biztosíték 
összege valamennyi pályázati kategóriában, pályázatonként az 5. pontban meghatározott, 
elfogadott költségvetés összegének az 5%-a. A biztosíték összegét a pályázónak az alábbi 
bankszámlaszámra kell megfizetnie: Magyar Kézilabda Szövetség 10400126-49485049-
54531081. A közlemény rovatba az alábbiakat kell feltüntetni: - Pályázó neve rövidítve; - 
Tornaterem  
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Biztosíték.  
 
A pályázati biztosíték akkor minősül teljesítettnek, ha a pályázó, vagy amennyiben az nem egyezik 
az ingatlan tulajdonosával és az szükséges, akkor az ingatlan tulajdonosa által az 5. pontban 
meghatározott költségvetés hivatalos elfogadásától számított 3 munkanapon belül az MKSZ 
számláján jóváírásra kerül. A pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot az 5. pontban 
meghatározott elfogadó nyilatkozattal és a forrás rendelkezésre állását igazoló dokumentummal 
egyidejűleg az MKSZ részére a költségvetés hivatalos elfogadásától számított 5 munkanapon belül 
megküldeni szükséges. A pályázati biztosíték kikötésének jogalapja az, hogy a pályázó kérelméhez 
a pályázat elbírálásáig kötve van (ajánlati kötöttség). Ha a pályázó az ajánlati kötöttségének ideje 
alatt pályázati kérelmét visszavonja, vagy a szerződés megkötése az érdekkörében felmerült 
okból hiúsul meg, vagy a jelen pontban meghatározott határidőt felróható okból nem teljesíti, a 
biztosíték az MKSZ-t illeti meg. Az MKSZ a biztosítékot a következő esetek fennállását követő 10 
napon belül visszafizeti: - ha a pályázati felhívás visszavonásra kerül, érvénytelenné nyilvánítják, 
vagy - ha a vesztes pályázó a pályázati eljárás eredményéről értesítést kap, vagy - ha a 
szerződéskötés meghiúsulása nem a pályázó érdekkörében felmerült okból történt, vagy - a 
pályázó az MKSZ által kért, tulajdonosi, vagy vagyonkezelői hozzájáruló nyilatkozatot 30 napon 
belül a tulajdonos, vagy vagyonkezelő hivatalos döntése miatt nem bocsájtja rendelkezésre. Ebben 
az esetben az erről szóló döntés benyújtandó. Nyertes pályázat esetén a pályázati biztosítékként 
megfizetett összeg az ingatlan tulajdonosa, vagy a vagyonkezelője által fizetendő összegbe 
beszámít. A pályázó a biztosíték után kamat követelésére nem jogosult. 
 
A pályázatot az MKSZ megbízásából az MSB FEJLESZTÉSI TANÁCSADÓ ZRT. készíti el. A pályázat 
benyújtására 2019. október 31. 16:00-ig van lehetőség, ezért szükséges, hogy a további 
tárgyalások folytatása és a pályázat kidolgozása érdekében, amennyiben a képviselő-testület 
lehetőséget lát a pályázaton való indulásra a polgármester felhatalmazás kapjon.  
 
A döntéshozatal tervezett határideje: 2019. november 30. A pályázat papír alapú beadása mellett 
az adatlap elektronikusan kitöltött példánya is benyújtandó az alábbi e-mail címre: 
palyazat@mksz.hu. 
 
 A pályázat teljes szövege az alábbi linken érhető el. 
 
https://www.mksz.hu/v2h/003/003/p_003.asp?p_hir_kod=597&p_hir_kod_ev=2019&p_fo_cim
=Ujabb%20tornaterem-felujitasi%20palyazat  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, kérem hozzájárulásukat a további tárgyalások 
lefolytatásához, és a pályázat kidolgozásához, a nagy múltra visszatekintő szentlőrinci 
kézilabdázás támogatása és megőrzése érdekében. 
 
 
 
Szentlőrinc, 2019. szeptember 9. 
 
 
 
 
          Koltai Péter 
         polgármester 
 
 
 
 
 
 

mailto:palyazat@mksz.hu
https://www.mksz.hu/v2h/003/003/p_003.asp?p_hir_kod=597&p_hir_kod_ev=2019&p_fo_cim=Ujabb%20tornaterem-felujitasi%20palyazat
https://www.mksz.hu/v2h/003/003/p_003.asp?p_hir_kod=597&p_hir_kod_ev=2019&p_fo_cim=Ujabb%20tornaterem-felujitasi%20palyazat
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Határozati javaslat: 
 
I. 

 
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testület 

……/2019.( IX.10.) KT. H a t á r o z a t a 
 

az „Országos Tornaterem Felújítási Program VI. Ütemben” megnyíló lehetőségekről. 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Országos Tornaterem Felújítási 
Program VI. Ütemben” megnyíló lehetőségekről szóló előterjesztést megtárgyalta, és úgy dönt. 
hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy a  
 

a) az Országos Tornaterem Felújítási Program VI. Ütemben” megnevezésű pályázat I. 
pályázati kategóriában a „Komplex sportcsarnok és tornaterem-felújítási 
programban” a 7940 Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. szám alatti önkormányzati 
tulajdonban és vagyonkezelésben álló városisportcsarnok megnevezésű ingatlan 
fejlesztése  

Vagy 
b) az Országos Tornaterem Felújítási Program VI. Ütemben” megnevezésű pályázat 

III. pályázati kategóriában „Kültéri kézilabdapálya fejlesztési programban” kültéri 
kézilabdapálya építése 

 
tekintetében a pályázat előkészítésével kapcsolatban a szükséges intézkedéseket megtegye, és a 
pályázat tervezetet a beadási határidőkre figyelemmel előterjessze. 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester 

Határidő: értelemszerűen, figyelemmel a beadási határidőre, 2019. október 31-ig. 
Kapja: Kozármisleny SE 

 
 
II.  

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testület 
……/2019.( IX.10.) KT. H a t á r o z a t a 

 
az „Országos Tornaterem Felújítási Program VI. Ütemben” megnyíló lehetőségekről. 

 
Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Országos Tornaterem Felújítási 
Program VI. Ütemben” megnyíló lehetőségekről szóló előterjesztést megtárgyalta, és úgy dönt. 
hogy a pályázaton nem kíván indulni. 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester 

Határidő: értelemszerűen, figyelemmel a beadási határidőre, 2019. október 31-ig. 
Kapja: Kozármisleny SE 


	meghívó 09.10
	Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének

	1 ET Kerékpár út projekt ingyenes tulajdonba adás 2
	2 ET előterjesztés_esély otthon_rendezvény közbesz
	Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testület

	3 ET előterjesztés_tervező-szoc.kp
	Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testület

	4 ET „Országos Tornaterem Felújítási Program VI. Ütem”
	Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testület
	Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testület


