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   Szentlőrinc Város Önkormányzata 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2020. március 26-i 

rendes/rendkívüli testületi ülésére 
 

Tárgy: Előterjesztés a BRA-VAS Kft-vel 
megkötendő együttműködési 
megállapodásról 

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

dr. Tóth Sándor jegyző 

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

egyéb) 
Költségvetési hatása van, bevételt eredményezhet 
Az előterjesztést  nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen 

lehet tárgyalni 
Véleményezésre megkapta: Koltai Péter polgármester 
Véleményezésre megkapta: Jogi-Ügyrendi és Humán Bizottság 

Pénzügyi Bizottság 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Mint arról a korábbiakban szó esett, a BRA-VAS Építőipari és Kereskedelmi Kft. inert hulladék 
hasznosító telep létesítéséről kezdett tárgyalásokat Szentlőrinc Város Önkormányzatával az 
elmúlt hónapokban. A tárgyalások megkezdésére azért került sor, mert jelenleg nem áll 
hasznosítás alatt a Szentlőrinc, külterület 0207/12. hrsz-ú, 8,2727 ha nagyságú, önkormányzati 
tulajdonban álló terület. Az ingatlan becsült forgalmi értéke 2019-ben 2.800.000,- Ft volt, amely 
összeg figyelemmel a terület nagyságára és a jövőbeli hasznosíthatóság lehetőségére nem 
indokolja a terület értékesítésének szándékát. 
 
Emellett hazánkban az építési és bontási hulladékok mennyisége az építőipar jelenlegi 
fejlődésével párhuzamosan egyre növekvő tendenciát mutat, ezért a növekvő 
hulladékmennyiséghez kell igazítani a hulladék feldolgozó kapacitást. Magyarország területén, 
illetve az érintett régióban – a fentiekben leírtakat figyelembe véve - reális igényként jelentkezik 
a meglévő építési és bontási hulladék hasznosító kapacitás bővítése. 
 
A BRA-VAS Kft. ezen igények kielégítése érdekében ajánlotta fel az együttműködési partnerséget 
Szentlőrinc Város Önkormányzata részére az alábbiak szerint. 
 
A BRA-VAS Kft. a Szentlőrinc külterület 0207/12 hrsz. alatti ingatlanon olyan komplex hulladék 
kezelő rendszert valósítana meg, mely alkalmas az építési és bontási hulladékok hasznosítására, 
azaz a hulladék aprítására (zúzás, törés, őrlés, darabolás), osztályozására (válogatás alaki 
jellemzés szerint) és a hasznosítható részek különválasztására, majd újra hasznosítására.  
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Az építmények és utak építéséből, bontásából származó inert hulladékok tehát a fenti telephelyre 
kerülnek beszállításra (a beszállítást érvényes hulladék szállítási engedéllyel rendelkező vállalkozók 
végzik), majd a mérlegelés után a hulladékgyűjtő területen elkülönítetten elhelyezésre kerülnek. 
Az elkülönítés során és feldolgozás előtt a fém, fa, műanyag és egyéb hulladékot eltávolítják és 
azok átvételére jogosult hulladék kezelő szervezetnek adják át azokat. Az ásványi alapú 
hulladékokat egy HARTL PC1055 J típusú távvezérelhető zúzógéppel előre meghatározott méretű 
frakcióra őrlik, és különböző méretfrakciójú prizmában gyűjtik az újrahasznosítható őrleményt. 
Az így keletkezett különböző frakciójú építési alapanyagok minősítést követően elsősorban 
útépítés során útalapba, illetve földműbe kerülnek felhasználásra. 
 
A BRA-VAS Kft. az együttműködési megállapodás keretében vállalja, hogy az Önkormányzat 
tulajdonában álló területet folyamatosan, dokumentált módon (jegyzőkönyvben rögzített 
formában) feltölti a keletkezett anyaggal, és az együttműködési megállapodás kifutását követően 
egy feltöltött ingatlan terület kerülhet az Önkormányzat birtokába, amely a jövőben számos célra 
hasznosíthatóvá válik. 
 
A Kft. a szentlőrinci lakosság részére évente legfeljebb 4 tonna mennyiségű háztáji inert hulladék 
ingyenes lerakását biztosítja. Ingyenesen biztosítja továbbá a Szentlőrinc Város Önkormányzata 
tulajdonában álló önkormányzati bérlakások felújítása/bontása során keletkező inert hulladék 
lerakását az Önkormányzat részére. A Kft. emellett vállalja, hogy az újrahasznosítás során 
keletkező építési terméket az Önkormányzat részére a piaci ár alatt, kedvezményesen értékesíti. 
 
A Kft. a megállapodás értelmében a terület használatáért évente bruttó 1.000.000,- Ft összegű 
használati díjat fizet. Az eddigi tárgyalások szerint a Kft. várható iparűzési adója 2.000.000,- Ft - 
2.500.000,- Ft lesz, amely Szentlőrinc Város Önkormányzat helyi iparűzési adóját fogja 
gyarapítani az együttműködési megállapodásnak köszönhetően. Az együttműködési 
megállapodás értelmében a használati díj összege csökkenni fog a befolyt iparűzési adó 
mértékével. 
 
Az előterjesztés mellé csatoltan megküldjük a telep működése tekintetében készült 
környezetvédelmi dokumentációt, amelyet a Kft. az engedélyezési eljárás során benyújtott a 
Környezetvédelmi Hatóság felé. 
 
A dokumentáció környezetvédelmi szempontból az alábbi főbb pontokat tartalmazza: 

• a tervezett beruházás műemléket, egyedi tájértéknek tekinthető objektumot hátrányosan 
nem érint, ilyenek nem találhatóak a nevezett területen; 

• védett növény, védelemre érdemes társulás nem fellelhető a területen; 
• több védett gerinces faj előfordul a területen (29-30. oldal a tanulmányban), ezek azonban 

hazánkban gyakori, közönséges fajoknak számítanak; 
• a területen megvalósuló fejlesztés nem jelent veszélyt az élővilágra nézve, védett 

természeti területet, ökológiai hálózatot és érzékeny természeti területet nem érint; 
• természetvédelmi szempontból a jelenleginél kedvezőtlenebb helyzet nem alakul ki; 
• az élővilágra kifejtett hatás nem lesz nagyobb az eddigiekhez képest; 
• a területen folytatott tevékenységeknek közvetlen kapcsolata felszíni vízfolyással nincs, a 

felszíni vizekre nincs hatással 
 
Az élővilág és az ökoszisztéma tekintetében a tanulmány leírja, hogy a fejlesztés nem jelent 
veszélyt, védett természeti területet, ökológiai hálózatot és érzékeny természeti területet nem 
érint. Természetvédelmi szempontból a jelenleginél kedvezőtlenebb helyzet nem alakul ki. A 
tervezett tevékenységnek előreláthatóan lényeges kedvezőtlen hatása nem várható.  
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A fentiek alapján javaslom az együttműködési megállapodás megkötését a BRA-VAS Kft-vel. 
Kérem, vitassák meg az előterjesztést, és hozzanak döntést a határozati javaslat elfogadása 
tárgyában. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az együttműködési megállapodás azon a napon 
lép majd hatályba, amikor a Kft. jogerős környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik a tevékenység 
végzése tekintetében. Előre láthatóan erre az év közepén fog sor kerülni. 
 
Szentlőrinc, 2020. március 23. 

Koltai Péter polgármester 
 
Határozati javaslat 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2020. (III.26.) KT. Határozata 

a BRA-VAS Építőipari és Kereskedelmi Kft-vel  
megkötendő együttműködési megállapodásról 

 
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
együttműködési megállapodást köt a BRA-VAS Építőipari és Kereskedelmi Kft.-vel (székhelye: 
7632 Pécs, Nyárfa u. 33., képviseli: dr. Vas Bálint – ügyvezető) a Szentlőrinc, külterület 0207/12. 
hrsz-ú ingatlan hasznosítása tárgyában. A képviselő-testület megtárgyalta a felek között 
megkötendő együttműködési megállapodás tartalmát, és úgy határozott, hogy az abban 
foglaltakat Szentlőrinc Város fejlődésének előmozdítása érdekében elfogadja. 
 
2. A képviselő-testület felhatalmazza Szentlőrinc Város Önkormányzat polgármesterét az 
együttműködési megállapodás aláírására. 
 

Felelős: képviselő-testület 
Végrehajtásért felel: Koltai Péter - polgármester 

Határidő: azonnal 
Erről értesül: BRA-VAS Kft. 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
(tervezet) 

 
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 együttműködő partner (a továbbiakban: Önkormányzat), 
 
másrészről  
 
név:  BRA-VAS Építőipari és Kereskedelmi Kft. 
székhely 7632 Pécs, Nyárfa u. 33. 
adószám: 23520657-2-02 
cégjegyzékszám: 02-09-077897 
képviseli: dr. Vas Bálint ügyvezető 
mint együttműködő partner (a továbbiakban: Vállalkozó)  
 
(a továbbiakban együttesen: Együttműködő partnerek) között a mai napon az alábbi 
feltételekkel. 
 
I. Bevezetés 
 
Hazánkban az építési és bontási hulladékok mennyisége az építőipar jelenlegi 
fejlődésével párhuzamosan egyre növekvő tendenciát mutat, ezért a növekvő 
hulladékmennyiséghez kell igazítani a hulladék feldolgozó kapacitást. Magyarország 
területén, illetve az érintett régióban – a fentiekben leírtakat figyelembe véve - reális 
igényként jelentkezik a meglévő építési és bontási hulladék hasznosító kapacitás 
bővítése. Vállalkozó a fentiekben vázolt igények kielégítésére célul tűzte ki, hogy a 
Szentlőrinc 0207/12 hrsz. alatti ingatlanon olyan komplex hulladék kezelő rendszert 
valósít meg, mely alkalmas az építési és bontási hulladékok hasznosítására, azaz a 
hulladék aprítására, osztályozására és a hasznosítható részek különválasztására, majd 
újra hasznosítására.  
 
Vállalkozó a Szentlőrinc 0207/12 hrsz. alatti ingatlanon Inert hulladék hasznosító telep 
kialakítására és működtetésére vállal kötelezettséget a meglévő tapasztalatait és 
gépparkját felhasználva. 
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II. Az együttműködési megállapodás tárgya 

1. Vállalkozó jelen együttműködési megállapodás keretében a Szentlőrinc, külterület 
0207/12. hrsz-ú, 8,2727 ha nagyságú, Szentlőrinc Város Önkormányzat tulajdonában 
álló ingatlanon inert hulladék hasznosító telepet hoz létre évi legfeljebb 422.400 tonna 
inert építési-bontási hulladék válogatása, törése, újra hasznosítása érdekében. Az 
építmények és utak építéséből, bontásából származó inert hulladékok a hulladék 
hasznosító telepre kerülnek beszállításra, majd a mérlegelés után a hulladékgyűjtő 
területen elkülönítetten kerülnek elhelyezésre. Az elkülönítés során, még a feldolgozás 
előtt a fém, fa, mű-anyag és egyéb hulladékot a Vállalkozó eltávolítja és azok átvételére 
jogosult hulladék kezelő szervezetnek adja át azokat. Az ásványi alapú hulladékokat egy 
HARTL PC1055 J típusú távvezérelhető zúzógéppel előre meghatározott méretű 
frakcióra őrli, és különböző méretfrakciójú prizmában gyűjti az újrahasznosítható 
őrleményt annak újra hasznosítása érdekében. 

2. Együttműködő partnerek a megállapodást Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésben meghatározott közfeladat 
ellátása, a hulladékgazdálkodás ellátása érdekében kötik. 

3. Együttműködő partnerek megállapodnak abban, hogy az inert hulladék lerakó 
feltöltése folyamatosan, jelen megállapodás szerinti dokumentációs kötelezettség 
teljesítésével történik annak érdekében, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló 
terület jelen együttműködési megállapodás időtartamának lejáratát követően egyéb 
célra hasznosítható legyen. 
 
II. Az együttműködő partnerek jogosultságai, kötelezettségei 
 
1. Vállalkozó  

 
Vállalkozó az együttműködési megállapodás keretében az alábbiak teljesítését vállalja: 
 
1.1. Vállalkozó vállalja az építmények, utak építéséből, bontásából származó inert 
hulladékok átvételét, mérlegelését, elkülönített módon történő elhelyezését, továbbá a 
fém, fa, műanyag és egyéb hulladék eltávolítását, illetve azoknak a kezelésre jogosult 
szervezet részére történő átadását. Vállalkozó vállalja továbbá, hogy az átvételre került 
ásványi alapú inert hulladékot a mobil HARTL PC1055J típusú pofás törőgéppel aprítja, 
majd megfelelő módon gondoskodik annak további felhasználásáról, értékesítéséről. 

1.2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés időbeli hatályának 
fennállása alatt a szentlőrinci lakcímmel rendelkező természetes személyek részére 
évente egyszeri alkalommal – lakcímenként - legfeljebb 4 tonna mennyiségű, háztáji 
építkezésből-bontásból származó inert hulladék ingyenes átvételéről gondoskodik a 
hulladék hasznosító telepen. 

1.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés időbeli hatályának 
fennállása alatt Szentlőrinc Város Önkormányzat tulajdonában álló, önkormányzati 



 SZENTLŐRINC VÁROS POLGÁRMESTERE 
                                      
                                  7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
                                  Tel: 0673 570-000    
                                  Fax: +36-73 371-125       
                                  E-mail: titkarsag@szentlorinc.hu 
                                  Honlap:www.szentlorinc.hu 
 

3 

 

bérlakások építéséből-bontásából származó inert hulladék ingyenes átvételéről 
gondoskodik a hulladék hasznosító telepen korlátozás nélküli mennyiségben. 

1.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az inert hulladék újra hasznosításából 
keletkező építési termék vételára tekintetében Szentlőrinc Város Önkormányzatával 
kötött, külön megállapodás keretében minden esetben kedvezményt biztosít Szentlőrinc 
Város Önkormányzata részére. 

1.5. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy csak nappali időszakban (8.00 – 16.00 
óra között) végez munkát. 

1.6. Vállalkozó tudomásul veszi és vállalja, hogy a tároló-területen egy időben legfeljebb 
30.000 tonna hulladékot/őrleményt tárolhat. Vállalkozó vállalja, hogy a hulladéklerakó 
telep feltöltése folyamatosan történik, a feltöltésről írásbeli dokumentumot 
(jegyzőkönyvet) készít, amelyet három havonta megküld a Szentlőrinci Közös 
Önkormányzati Hivatal kijelölt közszolgálati tisztviselője részére tájékoztatás céljából. 

1.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az azonosíthatatlan, veszélyes komponensek 
átvételét jogosult és egyben köteles megtagadni. 

1.8. Vállalkozó az együttműködési megállapodás keretében vállalja, hogy legkésőbb a 
hulladék hasznosító telep működésére vonatkozó környezetvédelmi engedély 
(határozat) jogerőre emelkedését követő 30 napon belül a BRA-VAS Kft. székhelyének 
módosítását oly módon kezdeményezi a cégbíróság előtt, hogy a Kft. székhelye 
Szentlőrinc Város közigazgatási területén kerüljön bejegyzésre. 

1.9. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az együttműködő partnerek közötti 
együttműködési megállapodás fennállása alatt egy fő szentlőrinci lakcímmel rendelkező 
munkavállalót foglalkoztat a hulladék hasznosító telepen, legalább heti 40 órás 
munkarendben. 

1.10. Vállalkozó köteles a hatályos környezetvédelmi-, munkaügyi-, munkavédelmi- és 
tűzvédelmi jogszabályokat betartani. Tudomásul veszi, hogy ezen jogszabályi 
rendelkezések megsértése esetén az Önkormányzatot felelősség nem terheli. Vállalkozó 
az általa és külön megállapodás szerinti alvállalkozója által okozott kárért teljes 
felelősséggel tartozik. E körben az Vállalkozó kifejezetten kötelezettséget vállal arra, 
hogy a tevékenysége folytán eredő károkat teljeskörűen megtéríti. 

1.11. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a „Környezet Projekt Kft.” (4031 
Debrecen, Sütő András u. 5/2.) által készítette „Előzetes vizsgálati dokumentáció a BRA-
VAS Kft. által tervezett inert hulladék hasznosító telep várható környezeti hatásainak 
vizsgálata” című dokumentumban rögzített útmutatásokat pontosan betartja, 
tevékenységét a környezetvédelmi hatóság döntésében foglaltak betartásával végzi. 

1.12. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a hulladék hasznosító telep villamos 
energia ellátásáról gondoskodni fog a saját költsége terhére. 

 

2. Önkormányzat 
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2.1. Önkormányzat vállalja, hogy a Szentlőrinc, külterület 0207/12. hrsz-ú (8,2727 ha 
nagyságú), Szentlőrinc Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlant inert hulladék 
hasznosító telep üzemeltetése érdekében az üzemeltetésre vonatkozó környezetvédelmi 
engedély jogerőre emelkedésének napjától számított 5 év határozott időre a BRA-VAS 
Kft. használatába adja azzal, hogy az együttműködő partnerek jelen megállapodást a 4. 
év legkésőbb december 31. napjáig felülvizsgálják, és döntenek az együttműködési 
megállapodás további folytatása tárgyában. 

2.2. Önkormányzat vállalja, hogy a Vállalkozóval az együttműködési megállapodás 
fennállása alatt folyamatosan együttműködik, a munkavégzéshez szükséges 
információkat az adatvédelmi előírások betartása mellett a Vállalkozó részére átadja, a 
lakosság részéről érkező kérdések megválaszolásában közreműködik. 

3. Használati díj 

Vállalkozó köteles tárgyév december 31. napjáig évente bruttó 1.000.000,- Ft, azaz 
egymillió forint használati díjat megfizetni az Önkormányzat részére, amely használati 
díj összegét a tárgyévben befizetett helyi iparűzési adó összegével csökkenteni kell.  

4. Alvállalkozók bevonása 

Vállalkozó a tevékenység végzésére alvállalkozó bevonására kizárólag akkor jogosult, ha 
ehhez az Önkormányzat előzetesen és írásban a hozzájárulását adja.  

III. Az együttműködési megállapodás megszűnése 

1. Amennyiben az együttműködő partnerek egyike megszegi jelen megállapodás 
valamely pontját, a szerződésszegés folytán kárt szenvedett fél kártérítésre és/vagy 
azonnali hatályú felmondásra jogosult az alábbi rendelkezések szerint. 

2. Önkormányzat a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, kártérítési 
kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha  
 

a)  Vállalkozó szerződésszegést követ el, azaz jelen megállapodásból 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, 

e)  Vállalkozó fizetésképtelenné válik, felszámolási, végelszámolási eljárás indul vele 
szemben, felfüggeszti gazdasági tevékenységét. 

 
3. Vállalkozó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha az Önkormányzat 
sorozatosan és súlyosan megszegi jelen együttműködési megállapodásból eredő 
lényeges kötelezettségeit, és a szerződésszegést írásbeli felszólítás ellenére sem 
orvosolja. 

4. 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. 
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IV. Kapcsolattartás 
1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás hatálya alatt egymással 
kölcsönösen együttműködve járnak el, az együttműködő partnerek a szerződés 
teljesítése során minden lényeges körülményről kötelesek egymást írásban értesíteni. 
2. Megrendelő részéről a kapcsolattartásra feljogosított személy: 
Név: ……………………………. 
Telefon: ………………………… 
E-mail: .....................@szentlorinc.hu 
 
3. Vállalkozó által kapcsolattartásra feljogosított személy: 
Név: Petrovics Gábor Lajos 
Telefon: +36 70 3159888  
E-mail: rfcgabor@gmail.com 
4. Az együttműködő partnerek jelen szerződésben meghatalmazzák az előző pontban 
megnevezett képviselőiket, hogy szolgáltatás ellenőrzése során a Szerződő Feleket teljes 
jogkörrel képviseljék.  
 
V. Vitás ügyek rendezése 
Minden jelen szerződésből eredő vitás kérdést a Szerződő Felek elsősorban közös 
megegyezéssel próbálnak megoldani. Amennyiben erre nincs lehetőség, úgy 
értékhatártól függően kikötik a Pécsi Járásbíróság, illetőleg a Pécsi Törvényszék 
kizárólagos illetékességét. 

VI. Az együttműködési megállapodás mellékletei 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 
1. számú melléklet: a „Környezet Projekt Kft.” (4031 Debrecen, Sütő András u. 
5/2.) által készítette „Előzetes vizsgálati dokumentáció a BRA-VAS Kft. által 
tervezett inert hulladék hasznosító telep várható környezeti hatásainak 
vizsgálata” című dokumentumban 

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a fent említett dokumentumok fizikailag nem kerülnek 
csatolásra a szerződés törzsszövegéhez, de a Szerződő felek számára ismert azok 
tartalma. Ezen iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés 
elválaszthatatlan részét képezik, azzal együtt értelmezendőek. 

VII. Az együttműködési megállapodás módosítása 

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

VIII. Az együttműködési megállapodás hatálybalépése 

Jelen megállapodás a környezetvédelmi hatóság által kiadásra kerülő környezetvédelmi 
határozat jogerőre emelkedésének a napján lép hatályba. 
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Együttműködő partnerek 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 Önkormányzatot, ill. 1 
(egy) példány Vállalkozót illeti. 

 
Szentlőrinc, 2020. év március hó … napján  Szentlőrinc, 2020. év március hó … 
napján 
 
 
        ……………………………………………..  …………………………………….. 
      Szentlőrinc Város Önkormányzata  BRA-VAS Kft. 
 Képviseli: Koltai Péter   Képviseli: dr. Vas Bálint 
 polgármester  ügyvezető 
 Megrendelő  Vállalkozó 
  
Ellenjegyzem Szentlőrinc Város Önkormányzat képviselő-testületének …/2020. (….) 
számú határozata alapján: 
 
    ……………………………………………… 
    dr. Tóth Sándor jegyző 
 
Pénzügyi ellenjegyző: 
 
    ……………………………………………… 
    Bolvári Renáta pénzügyi osztályvezető 
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1.  BEVEZETÉS 
 
 
1.1. Előzmények 
 
Hazánkban az építési és bontási hulladékok mennyisége az építőipar jelenlegi 
fejlődésével párhuzamosan egyre növekvő tendenciát mutat, azaz nyilvánvaló az 
is, hogy a növekvő hulladékmennyiséghez kell igazítani a hulladék feldolgozó 
kapacitást. Magyarország területén, illetve az érintett régióban – a fentiekben 
leírtakat figyelembe véve - reális igényként jelentkezik a meglévő építési és bon-
tási hulladék hasznosító kapacitás bővítése. 
 
A BRA-VAS Építőipari és Kereskedelmi Kft. a fentiekben vázolt igények kielé-
gítésére célul tűzte ki, hogy a Szentlőrinc 0207/12 hrsz. alatti ingatlanon olyan 
komplex hulladék kezelő rendszert valósít meg, mely alkalmas az építési és bon-
tási hulladékok hasznosítására, azaz a hulladék aprítására, osztályozására és a 
hasznosítható részek különválasztására. 
 
A BRA-VAS Építőipari és Kereskedelmi Kft. a Szentlőrinc 0207/12 hrsz. alatti 
ingatlanon Inert hulladék Hasznosító Telep kialakítását és működtetését tervezi. 
A Kft. meglévő tapasztalatait és gépparkját felhasználva a jövőben a Szentlőrinc 
0207/12 hrsz. alatti ingatlanon kíván Inert hulladék Hasznosító Telepet létrehoz-
ni és üzemeltetni. 
 
 
1.2. Az előzetes vizsgálati dokumentáció készítése 
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény tar-
talmazza azokat az alapvető jogintézményeket, amelyek a környezeti állapot 
romlásának, rontásának megelőzését szolgálják. Meghatározó az egyes létesít-
mények környezeti hatásvizsgálata, és a tervek/programok környezeti vizsgálata.  
 
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet  
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3. sz. melléklete 107. pontja alapján: 
 
Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep, a) 10 t/nap kapacitástól, a környezetvé-
delmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatás-
vizsgálat köteles tevékenység. Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján dönt 
a környezetvédelmi hatóság az engedélyezés további lépéseiről.  
 
Az előzetes vizsgálati dokumentáció a fenti rendelet 4. sz. melléklete szerint ké-
szült. A BRA-VAS Építőipari és Kereskedelmi Kft. (7632 Pécs, Nyárfa utca 
33.) a „Környezet Projekt” Kft-t (4031 Debrecen, Sütő András utca 5/2.) válasz-
totta ki és bízta meg az előzetes vizsgálati dokumentáció készítésével. A doku-
mentáció készítői a szükséges szakértői jogosultságokkal rendelkeznek (4. sz. 
melléklet). 
 
Az előzetes vizsgálat célja a tervezett Inert hulladék Hasznosító Telep telepítés-
ének, üzemeltetésének, felhagyásának vizsgálata, valamint a beruházás elmara-
dásából fakadó hatások környezeti elemekre gyakorolt hatásának vizsgálata. 
 
1.3. Felhasznált adatok 
 
Az előzetes vizsgálati dokumentáció készítése során az érvényben lévő környe-
zetvédelmi jogszabályok szerint jártunk el. Az alábbi hatóságok, önkormányzat, 
cégek segítségét, szakmai útmutatásait vettük igénybe, adatait használtuk fel, 
illetve tartottunk helyszíni bejárást, előzetes szakmai egyeztetést:  
 
- Baranya Megyei Kormányhivatal, Pécsi Járási Hivatal, Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály, 
- Szentlőrinc Város Önkormányzata, 
- BRA-VAS Építőipari és Kereskedelmi Kft., 
- A BRA-VAS Építőipari és Kereskedelmi Kft. által rendelkezésünkre bocsátott 
dokumentumok: 
 - technológiai leírás, 
 - törőgép műszaki leírás, 
 - telepítési rajz, 
 - egyéb tervdokumentációk. 
 
Az elkészült dokumentáció minősített adatot, vagy a környezethasználó szerint 
üzleti titkot képező adatot nem tartalmaz. 
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2. A TERVEZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA 
 
2.1. A tevékenység alapadatai 
 
Beruházó: 
 
Cégnév:    BRA-VAS Építőipari és Kereskedelmi Kft. 
Székhely:   7632 Pécs, Nyárfa utca 33. 
Adószám:    23520657-2-02 
KSH szám:   23520657-7732-113-02 
 
Beruházási terület: 
 
A beruházási terület a Szentlőrinc 0207/12 hrsz. alatti terület. A beruházási terü-
letet bemutató átnézeti rajzot az 1. sz. mellékletben, a kapcsolódó tulajdoni lapot 
a 2. sz. mellékletben, a területet bemutató földhivatali térképmásolatot jelen do-
kumentáció 3. sz. mellékletében csatoljuk.  
 
2.1.1. A tevékenység volumene 
 
A tervezett hulladékgazdálkodási – gyűjtési, előkezelési és hasznosítási – tevé-
kenység és kezelési művelet megnevezése, kapacitása: 
 
Hulladék hasznosítást megelőző előkészítő művelet 
 
Fizikai előkezelés, átalakítás: 
E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés) 
E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás) 
E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás) 
 
Hulladék hasznosítás 
 
- R13 Tárolás az R1–R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében 
- R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a talaj 
hasznosítását eredményező talajtisztítást és a szervetlen építőanyagok újrafel-
dolgozását) 
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A hulladékgazdálkodási – gyűjtési, előkezelési és hasznosítási – tevékenységbe 
bevonni tervezett nem veszélyes hulladékok megnevezése, mennyisége: 
 
A kezelési kapacitás a HARTL PC1055 J típusú távvezérelhető pofás törőgép 
maximális kapacitása (200 t/h) alapján max. 1.600 t/nap. 
 
Azonosító 

kód 
Hulladék megnevezése Kezelési kapacitás 

(tonna/év) 

17 Építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett 
területekről kitermelt földet is) 

 

17 01 Beton, tégla, cserép és kerámia  

17 01 01 Beton 422.400 

17 01 02 Tégla 422.400 

17 01 03 Cserép és kerámia 422.400 

17 01 07 Beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok ke-
veréke, amely különbözik a 17 01 06-tól 

422.400 

17 03 Bitumen keverékek, szénkátrány és kátránytermékek  

17 03 02 Bitumen keverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-
től 

422.400 

Összesen 422.400 

 
2.1.2. A kialakítás és a működés megkezdésének várható időpontja és idő-
tartama 
 
A telepítés megkezdésének tervezett időpontja: a szükséges hatósági engedélyek 
megszerzését követő 2 hónapon belül. Az üzemeltetés a szükséges hatósági en-
gedélyek megszerzését követően kezdődne. 
 
2.2. A tevékenység helye, tulajdoni viszonyok 
 
A beruházási terület a Szentlőrinc 0207/12 hrsz. alatti terület. A beruházási terü-
letet bemutató átnézeti rajzot az 1. sz. mellékletben, a kapcsolódó tulajdoni lapot 
a 2. sz. mellékletben, a területet bemutató földhivatali térképmásolatot jelen do-
kumentáció 3. sz. mellékletében csatoljuk. A terület tulajdonosa Szentlőrinc Vá-
ros Önkormányzata.  
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A tevékenységet a korábbi hulladéklerakó rekultivációja során kialakult mélye-
désben (a beruházási terület a környező területek térszintje alatt, mintegy 5-7 
méter mélységben helyezkedik el, melynek következtében a tervezett telephelyet 
körülölelő földterületek, valamint a meglévő fasor a település irányába zaj- és 
porvédő töltésként/fasorként is funkcionálnak) tervezik végezni. 
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A tervezett telephely elhelyezkedése 
 
 
2.3. Közlekedési kapcsolatok, infrastruktúra 
 
2.3.1. Közlekedési kapcsolatok 
 
Szentlőrinc település a 6. sz. főút mentén helyezkedik el Pécstől Nyugatra, mint-
egy 15 km távolságra. A település és a beruházási terület közúton könnyen meg-
közelíthető. A beruházási terület Szentlőrinc településtől Északra helyezkedik el, 
a település határától mintegy 150 m-re.  
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Szentlőrinc – közlekedési kapcsolatok - 
 
 
2.3.2. Infrastruktúra 
 
A tervezett tevékenység végzéséhez kapcsolódóan egyedül az elektromos háló-
zatot szükséges kiépíteni (a villamos energia ellátás a Szolgáltató /E.ON Zrt./ 
hálózatáról lesz megoldva.), egyéb közműveket (víz, gáz, szennyvíz, stb.) nem 
szükséges kiépíteni, mivel a területen kizárólag konténerek (iroda-, raktár-, sza-
niter-konténer), valamint 1 db hídmérleg kerülnek telepítésre. A telepi úthálóza-
tot és tárolóterületeket a tervezett hulladékhasznosítási tevékenység során előál-
lított tört betonból, mint építési anyagból tervezik kialakítani. A dolgozók vízel-
látását palackozott vízzel oldják meg. A telepi portalanítási, locsolási feladatok 
megoldására locsolókocsit alkalmaznak. 
 
A telep területére hulló csapadékvíz az érintett területen elszikkad. A telephelyen 
kizárólag inert hulladékok gyűjtése és kezelése fog történni, így a csapadékvíz a 
telep területén nem szennyeződhet. 
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2.4. A tervezett technológia részletes bemutatása 
 
A technológia célja: 
Napjainkban tapasztalható az építési-bontási hulladékok keletkezésének egyre 
növekvő tendenciája. Ez hosszú távon a hulladék lerakóhelyek telítődését okoz-
za. Ezzel összefüggésben a rendelkezésre álló elsődleges építőipari nyersanya-
gok, az ásványi nyersanyagok egyre fogyatkozó mennyisége, ezek piaci árának 
növekedését idézi elő. Az ásványvagyon környezetromboló kitermelése helyett 
fontossá válik a szervetlen anyagokat tartalmazó hulladéktípus elérhető legjobb 
technológiával történő hasznosítása. Ezen szempontok alapján a BRA-VAS Épí-
tőipari és Kereskedelmi Kft. fő célul tűzte ki az építési-bontási hulladékok minél 
nagyobb arányú környezetkímélő, gazdaságos hasznosítását, és a keletkező to-
vább már nem hasznosítható végtermék mennyiségének minimalizálását. 
 
Alkalmazási terület, technológia bemutatása: 
A társaság az Önkormányzattól tervezi bérelni a telephelyet, ahol a gazdálkodó 
szervezetektől, illetve esetenként a lakosságtól származó nem veszélyes építési, 
bontási hulladékokat átveszi, gyűjti, majd a saját tulajdonú törő-osztályozó be-
rendezéssel aprítja, osztályozza és hasznosítja.  
 
Az építmények és utak építéséből, bontásából származó inert hulladékok a Kft. 
bérelt telephelyére (Szentlőrinc, 0207/12 hrsz.) kerülnek beszállításra (a beszállí-
tást érvényes hulladék szállítási engedéllyel rendelkező vállalkozók végzik), 
majd mérlegelés után a hulladékgyűjtő területen (5. sz. melléklet) elkülönítetten 
elhelyezésre kerülnek. Az elkülönítés során és feldolgozás előtt a fém, fa, mű-
anyag és egyéb hulladékot eltávolítják és azok átvételére jogosult hulladék keze-
lő szervezetnek adják át azokat. Az ásványi alapú hulladékokat egy HARTL 
PC1055 J típusú távvezérelhető zúzógéppel előre meghatározott méretű frakció-
ra őrlik, és különböző méretfrakciójú prizmában gyűjtik az újrahasznosítható 
őrleményt. Az így keletkezett különböző frakciójú építési alapanyagok minősí-
tést követően elsősorban útépítés során útalapba, illetve földműbe kerülnek fel-
használásra. 
 
A hulladékkezelést végző mobil törőgép bemutatása, kapacitása: 
 
A lebontott épületek/építmények, utak anyagait a lehetőségekhez mérten maxi-
mális mértékben igyekeznek újrahasznosítani. Ehhez nyújt segítséget a HARTL 
PC1055 J típusú távvezérelhető pofás törőgép.  
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HARTL PC1055 J típusú távvezérelhető pofás törőgép 

 
A berendezést a következő felhasználásra tervezték és alakították ki: 
• ásványi anyagok feldolgozása, 
• anyag aprítására, 
• különböző szemcseméret kiszűrésére az előszűrőn keresztül, 
• szemcseméretek ürítésére szállítószalagon a további feldolgozás céljából. 
 
A gép saját beépített erőforrással rendelkezik, mely biztosítja a rázóasztal, a tö-
rőpofák és a szállítószalagok működéséhez szükséges energiát. Az üzemeltetés 
helyigénye kb. 40 x 50 m nyílt, sík területben adható meg, amely biztosítja a tö-
rőgépre történő feladás, a töret tárolás és a törő berendezés helyigényét. A törési 
folyamat az anyagfogadó bunkerben kezdődik, ahová homlokrakodó gép üríti a 
törmeléket. Ez surrantón, vibrorostán és előleválasztón keresztül a törőhöz jut. A 
végtermékek a haszonanyag gyűjtő területen kerülnek elhelyezésre minősítésig, 
illetve további felhasználásig. A törőberendezés a törési ütemnek megfelelően 
szakaszos üzemű. 
 
Az alkalmazásra kerülő törőgép típusa és adatai: 
 
PC 1055 Pofás törőgép 
Garat méret:     1000 x 550 mm (39”x22”) 
Zúzott méret:    50 – 130 mm (2,5” – 5”) 
Lendkerék átmérő:    1360 mm (53,5”) 
Lendkerék fordulatszáma:   330 (max. f/p) 
Törési teljesítmény (max.):  200 t/h 
 
A HARTL PC 1055 pofás törőgép felépítésének köszönhetően az anyagot a gép a 
belépőtérben előzúzza, a kiömlőtérben pedig utózúzza.  
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Ezzel a technikával a kerek és sima kövek is könnyebben zúzhatók. Különösen a kis 
nyílás-beállítással lehet elérni a normál zúzógépekhez képest körülbelül 30%-kal 
magasabb zúzóteljesítményt. Végtermékként kiváló minőségű kockaformájú zú-
zottkövet tud előállítani. 
 
Vezérlőegység 
Motor:     CAT C7 
Teljesítmény:    187 kW (252 LE) 
hengerek száma:    6 henger, sorban 
Hűtőrendszer:    víz, szivattyúval keringetett 
 
A zúzót közvetlen hidraulikus kuplung és a motor ékszíjai vezérlik. Minden 
egyéb vezérlő, pl. a szállítószalagok és a járószerkezet is hidraulikusan működ-
nek. A középső hidraulikus szivattyút motor vezérli. A gép műszaki leírását a 6. 
sz. mellékletben csatoljuk. 
 
Egyéb kiszolgáló gépek, a kapcsolódó tevékenységek bemutatása: 
 
A rakodás egy XCG 235 láncos forgó kotró, valamint egy Zettelmeyer ZL 2002 
típ. gumikerekes rakodógéppel történik. A kiszolgáló gépek az építési/bontási 
hulladékokat a kezelési területen belül mozgatják, szelektálják, deponálják, majd 
a törőgép előkezeli, hasznosítja.  
 
 

 
Zettelmeyer ZL 2002 típ. gumikerekes rakodógép 
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A hulladékkezelési technológia nappali munkavégzéssel történik (8.00 – 16.00 
óra között). A hulladékokat a fentiekben bemutatott gépsorral az előre meghatá-
rozott méretű frakcióra őrlik és különböző méretfrakciójú prizmában gyűjtik az 
újrahasznosítható őrleményt. Az őrlés, illetve a rakodás, depókialakítás megkez-
dése előtt a kiporzás-veszély elhárításának érdekében száraz időben locsolást 
végeznek. A gépek karbantartása, javítása külső javítóműhelyben (szakszervíz) 
történik. 
 
A gépeket arra alkalmas személyzet üzemelteti a kapcsolódó jogosítványo-
kat/végzettséget igazoló dokumentumokat a 7. sz. mellékletben csatoljuk. 
 
A telephelyen a mérlegelés hitelesített hídmérleggel (18,0 x 3,0 méteres, 60 ton-
nás elektronikus, akna nélküli felső futású hídmérleg) fog történni. 
 
A tervezett/telepítendő hídmérleg bemutatása: 
Típus:      TWD 18 
Hossza:      18 méter 
Szélessége:      3 méter 
Méréshatár:      60 tonna 
Osztásérték:      10/20 kg. 
Cellák száma:     8 db. 
Cellák típusa:     20 tonnás erőmérő cella 
VTSZ száma:     84 23 89 10 00 
VTSZ megnevezés:    Hídmérleg 
 

 
 

TWD 18 típusú hídmérleg (tervezett) 
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A telephelyen épületek nem épülnek, a dolgozói és egyéb kiszolgálólétesítmé-
nyek konténerekben kerülnek elhelyezésre. 
 

  
 

 
 

Szaniter, iroda és raktárkonténer 
 
 
Az engedélykérő által tanulmányozott főbb alternatívák rövid leírása 
 
Az Európai Uniós gyakorlatban elterjedt a BRA-VAS Építőipari és Kereske-
delmi Kft. által alkalmazni kívánt technológia, melynek működőképességét az 
Európában és Magyarországon már hasonló technológiával üzemelő létesítmé-
nyek referenciaként igazolják.  
 
Jelen dokumentáció készítésekor egyéb alternatívák vizsgálata nem volt indo-
kolt. 
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3.  A TÉRSÉG JELENLEGI KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA 
 
Ahhoz, hogy a tervezett tevékenység létesítésének, üzemeltetésének várható 
környezeti hatásait elemezhessük, illetve az ehhez kapcsolódó feladatokat rög-
zíthessük, meg kell vizsgálni a környék környezeti állapotát.  
 
3.1. Levegőkörnyezet igénybevétele és terhelése 
 
Levegőkörnyezeti szempontok 
 
A hulladékkezelő levegőkörnyezeti hatását a 
 meteorológiai jellemzők  

levegőkörnyezeti alapállapot  
tervezett tevékenység technológiai paraméterei 
kibocsátás adottságai és hatásai 
egészségügyi kockázat 

határozzák meg. 
 
Meteorológiai jellemzők 

- éghajlat  globális jelenségek, 
- átszellőzés  építmények hatása. 

 
Szentlőrinc város Baranya megyében, a Szentlőrinci járás székhelye. A település 
Pécstől 20, Szigetvártól 16 kilométerre, a Mecseket a Zselictől elválasztó Bük-
kösdi-völgy torkolatában, az alföldies jellegű Ormánságtól északra fekszik. Leg-
fontosabb közúti megközelítési útvonala a 6-os főút, ezen érhető el Pécs és Szi-
getvár felől is. Az 1960-as évek végéig a település központján húzódott keresz-
tül a főút. Területe: 2781 ha, lakosok száma: 6577 fő, lakások száma: 2552. 
EOV koordináták: 567445, 78123. Polgármesteri Hivatal címe: 7940 Szentlő-
rinc, Templom tér 8.  
 
Földrajzi tájegység besorolás: kistáj: 4.4.34. Dél-Baranyai-dombság, kistájcso-
port: Baranyai-dombság, középtáj: Mecsek és Tolna-Baranyai-dombvidék, 
nagytáj: Dunántúli-Dombság.  
 
A kistájon 3 éghajlattípus hatása érvényesül, nyugat, északnyugat felől az óceá-
ni, kelet, északkelet felől a szárazföldi, dél, délnyugat felől pedig a mediterrán. 
A napsütéses órák száma eléri, helyenként meghaladja a 2000 órát. Az évi átla-
gos középhőmérséklet 11°C körül alakul, nyugatról kelet felé, illetve északról 
dél felé növekszik.  



BRA-VAS ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. 
 

INERT HULLADÉK HASZNOSÍTÓ TELEP  ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ 

 

18 
 
 

A tenyészidőszak hőmérséklete 15-17°C körül alakul, a magasabban fekvő terü-
leteken, illetve a zárt völgyekben ennél valamivel alacsonyabb. A csapadék 
mennyisége nyugat-északnyugatról keleti, délkeleti irányba csökken, az éghajlat 
szárazabbá, naposabbá válik, illetve az évi átlagos középhőmérséklet emelkedik. 
A legcsapadékosabb területek a magasabb dombsági térszín mellett az uralkodó, 
jellemzően északnyugati szelek miatt adódnak. A kistáj déli felében is a mérsé-
kelten meleg, mérsékelten nedves éghajlat jellemző, amely délkeleten egyre in-
kább meleg és száraz jellegű lesz. A jellemző csapadékmennyiség itt 620-670 
mm közötti.  
 
Szentlőrinc átlagos éghajlati jellemzői Pécs adataival általánosítjuk.  Szentlőrinc 
Pécstől kb. 20 km távolságra van DNY-ra.  
https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/varosok_jellemzoi/Pecs/  
 

hó t  
(oC) 

tmax 
(oC) 

tmin 
(oC) 

cs 
(mm) 

nt 
(óra) 

január -0,2 5,9 -5,5 34 72 
február 1,6 6,8 -4,3 32 106 
március 6,1 9,9 0,3 36 150 
április 11,4 14,6 7,5 48 192 
május 16,4 19,9 12,5 68 250 
június 19,3 23,6 16,5 86 260 
július 21,5 23,8 18,5 61 295 
augusztus 21,2 25,7 18,4 85 272 
szeptember 16,6 20,2 12,6 69 201 
október 11,5 14 8,5 50 160 
november 5,3 9,2 0,2 55 89 
december 0,9 5,2 -4 48 59 
átlag:  11,0 14,9 6,8 56,0 175,5 

t: hőmérséklet; cs: csapadék; nt: napfénytartam.  
 
Pécs sokévi átlagos havi középhőmérséklete: 11,0 oC; a leghidegebb hónap a 
január, míg a legmelegebb a július. Az évi közepes hőingás 21,6 °C. 
 
Pécs átlagos évi csapadékösszege 672 mm, a legszárazabb a január-március idő-
szak, az év többi részében viszonylag egyenletesen oszlik el a csapadék. Csupán 
a júniusi és az augusztusi csapadékösszeg ugrik ki, melyek több mint két és fél-
szer nagyobb összegűek a téli hónapok csapadékához képest. 
 

https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/varosok_jellemzoi/Pecs/
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Magyarországon a napfénytartam éves összege Pécs környékén és a Dél-
Alföldön éri el a maximumát. Pécsen a napsütéses órák éves összege átlagosan 
2104 óra, de évenként nagy változékonyságot mutat. Megfigyelhető a napfény-
tartam jellegzetes évi menete, a nyári hónapokban van a maximuma (havi 260-
290 óra), míg november-január időszakban a minimuma (havi 65-85 óra). 
 
A térség széljellemzői (Pécs adatai alapján):  
 

Θ G u S p p* 
É 7,0 4,0 5,22 0,325 0,304 

ÉÉK 3,3 3,8 4,93 0,343 0,314 
ÉK 5,4 3,3 4,77 0,352 0,319 

KÉK 6,9 3,1 4,46 0,370 0,330 
K 13,0 3,2 4,52 0,367 0,328 

KDK 6,9 3,5 4,93 0,343 0,314 
DK 5,8 3,1 5,12 0,331 0,307 

DDK 2,6 3,2 5,14 0,330 0,307 
D 4,5 2,6 5,05 0,336 0,310 

DDNy 2,9 3,0 4,85 0,348 0,317 
DNy 4,5 2,9 4,70 0,356 0,322 

NyDNy 3,9 3,5 4,99 0,339 0,312 
Ny 6,1 3,4 4,99 0,339 0,312 

NyÉNy 9,0 3,3 4,92 0,344 0,315 
ÉNy 11,8 3,3 4,99 0,340 0,312 

ÉÉNy 6,6 4,5 5,34 0,316 0,299 
átlag 100,0 3,37 4,91 0,3445 0,3151 

 
A térség leggyakoribb stabilitási jellemzői (Szentlőrinc): Θ szélirány; G gyako-
riság (%); u szélsebesség (m/s); S: stabilitás (Szepesi); p stabilitási szélkitevő; 
p* szélexponens; z0 érdesség: 0,3 m.  
 
A széljellemzőket az átszellőzési adottságok is befolyásolják; olyan mikro-
klimatikus térségek alakulhatnak ki elsősorban mélyebb fekvés miatt ill. a faso-
rok környezetében, amelyekben megnő(het) a lokális levegőterheltség.  
 
A természetes, zavartalan átszellőzési viszonyokat a hulladékkezelő tervezett 
műtárgyai nem módosítják.  
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Levegőkörnyezeti alapállapot 
 
A környezeti levegő állapotát az éghajlati tényezőkön túl a levegőkörnyezeti fo-
lyamatok és a levegőminőségi adatok jellemzik.  
 
Levegőkörnyezeti folyamatok 
 emisszió   műveletek, eljárások, fajlagos adatok, kataszter  
 transzmisszió  terjedésszámítás: források, stabilitás  
 immisszió   terhelhetőség.  
 
A levegőkörnyezeti folyamatok és hatások, különös tekintettel a levegőterhelés-
re (emisszió) négy fázisban vizsgálhatók: létesítés, üzemelés, felhagyás, havaria.  
A hulladékkezelő üzemelés levegőkörnyezeti hatása nem jelentéktelen: az aprí-
tás, betárolás, feladás ill. a munkagépek és járművek okozta levegő-terhelés: 
SO2, CO, NOx, PM, CH kibocsátás.  
 
Légszennyező anyagok: 
 

LA jele  NLA 
1 SO2 kén-dioxid 
2 CO szén-monoxid 
3 NOx nitrogén-oxidok 
7 PM szilárd (nem toxikus) por 
-- CH szénhidrogének 

, ahol LA: a légszennyező anyag jele (kódja); NLA: megnevezése. A PM szálló 
por toxikus fémeket nem tartalmaz.  
 
Domináns légszennyező anyag: PM szilárd anyag; levegőterheltség szempontjá-
ból a PM10 (szálló por). A többi légszennyező anyag a munkagépek/járművek 
dízel-üzemelése során keletkezik.  
 
Az alap levegőterheltséget ezekre a kibocsátott légszennyező anyagokra kell 
meghatározni.  
 
Levegőterheltségi mérések nélkül az alap levegőterheltségeket emisszió-mérleg 
alapján számítani lehet. A tervezett telephely Szentlőrinc É peremén külterületen 
található, de területi elv alapján a belterületi légszennyezettségéből a telephelyi 
alap-levegőterheltség becsülhető. Forrás: http://www.kvvm.hu/olm/results.php  
 

http://www.kvvm.hu/olm/results.php
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A szélirányok gyakorisága alapján az elméleti úton számított órás alap-
levegőterheltség a tárgyi területen:  
 

LA ALT HÉ T (%) 
SO2 2,9 250 98,8 
CO 298 10000 97,0 
NO2 13,7 100 86,3 
NOx 19,2 200 90,4 
PM10 18,2 50 63,5 
PM2,5 10,4 25 58,5 
CH 21,1 -- -- 

ALT: órás alap-levegőterheltség (ug/m3); HÉ1: órás egészségügyi levegőterhelt-
ségi határérték (ug/m3) a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.3.1 pontja 
szerint; T: terhelhetőség T=(HÉ1-ALT)/HÉ1 (%). *: 24 órás  
 
Az alap-levegőterheltségekre ill. a terhelhetőségekre tekintettel a tervezett 
hulladékkezelő létesítésének és üzemelésének nincs levegőkörnyezeti akadálya.  
 
3.2. Az érintett terület földtani, talajtani és vízföldrajzi viszonyai 
 
Földtani, talajtani adottságok 
 
Szentlőrinc település közigazgatási területe természeti földrajzi tájbeosztás alap-
ján a Mecsekhegységhez tartozó szőlőhegyet kivéve a Dél-Baranyai-dombság 
kistájban, annak is nyugati szélén található. Mindkét kistáj a Mecsek és Tolna-
Baranyai-dombvidék középtáj és a Dunántúli-dombság nagytáj része. A domi-
náns kistáj karakterisztikus jellemzője a gyengén kiemelt, általában pannon 
alapzatú, lösszel vastagon fedett alacsony táblás megjelenés, dél felé irányuló 
lejtéssel (síkság), melynek földtörténeti múltjára a pannon korszak előtt az 
emelkedések és süllyedések igen gyakori változásai hatottak leginkább. A tele-
pülés nagy része mély fekvésű, 110 m tengerszint feletti magassággal. A külte-
rület északi részei (szőlőhegy) valamivel magasabban, kb. 120-140 méterrel a 
tengerszint felett fekszenek. 
 
A város közigazgatási területe a tájhatár szélén lévő helyzete, és Bükkösdi-víz 
menti fekvése miatt geológiailag nagyon változatos, így földtani képződmények 
is sokfélék. Talajtakaró a vízrajzi, domborzati és kőzettani tulajdonságoknak 
megfelelően változik.  
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A csernozjom barna erdőtalaj észak-keleti részen, réti csernozjom a déli része-
ken, míg a nyugati részen (Bükkösdi-víz mentén) réti talaj a jellemző. A talajok 
minősége III-VI. értékszám között változik, ami jó minőséget jelent és igen ked-
vezőek a mezőgazdasági termelés számára. 
 
A település igazgatási területe alatti földtani felépítést a szilárd kőzetek és a laza 
üledékek együttes előfordulása jellemzi. A felszínhez közeli kőzetteret vizsgálva 
azonban nyilvánvalóvá válik, hogy a szilárd kőzeteknek alárendelt szerep jut, 
mivel a laza üledékek az igazgatási terület nagy részén oly elterjedésben találha-
tók, hogy meghatározó jelentőségűek a mérnökgeológiai adottságokban. Így a 
szilárd kőzeteket csak a település északi részletében találhatjuk meg a felszínen, 
oly módon, hogy délre tartóan fokozatosan fedésbe kerülnek az átmeneti kőze-
tekkel és laza üledékkel. 
 
A település területén és a közvetlen környezetében kialakult terepszinten megál-
lapítható földtani jellemzők, valamint a morfológiai viszonyok alapján megálla-
pítható, hogy az igazgatási területen a jelenlegi felszínen nem mutatkoznak, vi-
szont a mélyben megtalálhatók azon hegységszerkezeti elemek amelyek magya-
rázzák a város alatti földtani felépítést és annak összetettségét. Az előbbiekben 
vázolt rétegtani ismertetés alapján már kikövetkeztethető, hogy a város alatt ta-
lálható azon törésrendszer, mely a közeli Mecsek kiemelkedésében, valamint a 
délebbre található árkos süllyedék keletkezésében vállalt szerepet.  
Vízrajzi viszonyok 
 
A település területén található felszíni vízfolyások a kis vízfolyás kategóriába 
tartoznak. A Bükkösdi víz és az Aszai(Cserdi)-árok a település belterületét nyu-
gatról határolja. A Vályogvető-árok Szentlőrinctől délkeletre ered és délre tart 
egészen Magyartelekig, ahol beletorkollik a Pécsi-vízbe. A Gerdei-árok a Tar-
csapuszta településrész nyugati oldalán halad déli iránya, egészen Gerdéig, majd 
ott szintén a Pécsi-vízbe torkollik. A felszíni vizek vízgazdálkodási szempontból 
az Fekete-víz vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységbe tartoznak. Az alegy-
ség Magyarország 4 fő részvízgyűjtője közül a Dráva részvízgyűjtőhöz tartozik. 
 
Felszíni víztestek a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság KÖZP-02487-
0003/2017 felülvizsgálati anyaga alapján: 
 
- Aszai- árok  
- Bükkösdi-víz 
- Bükkösdi-víz és mellékvízfolyásai 
- Gerdei-árok  
- Vályogvető-árok 
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A Bükkösdi-víz, mint a telephelyhez legközelebbi felszíni vízfolyás a tervezett 
telephelytől mintegy 450 m-re található. 
 
A felszín alatti vízkészletek a vízzáró agyagréteg hiányában könnyen szennye-
ződhetnek. A homokos felszín miatt a csapadékkal együtt a szennyeződések is 
bejuthatnak, ezért a térség üzemelő, ivóvízbázisa sérülékeny. A várostól D felé 
magas talajvizű területek találhatók. A feltárt hévforrások bizonyítják a jó geo-
termikus adottságokat. Vannak olyan területek, ahol már a 100 méter közeli ré-
tegekben 30 C körüli vízhőmérsékletek találhatók. Szentlőrinc település hidro-
geológiai védőterületet és nyílt karszt területeket nem érint. A település szeny-
nyeződésérzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es 
méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szem-
pontjából érzékeny terület. 
 
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések 
besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Szentlőrinc az 
érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések közé tarto-
zik. 
 
3.3. Élővilág, ökoszisztéma 
 
Előzmények: 
 
Ipari területen, a települési rekultivált kommunális hulladéklerakó mellett, a ko-
rábbi hulladéklerakó területén, egy nem veszélyes hulladékok, inert hulladékok 
kezelését (válogatás, aprítás, törés) végző telephely kialakítását tervezik megva-
lósítani. A tervezési terület közvetlen környezetében szántók, ipari területek és a 
rekultivált hulladéklerakó helyezkednek el. A helyszíni bejárás 2019. december-
ben történt.  
 
A tervezett beruházás területének és környezetének általános bemutatása: 
 
Nagytáj:  Dunántúli-dombság 
Középtáj:  Mecsek és Tolna-Baranyai-dombvidék 
Kistáj:  Dél-Baranyai-dombság, 4.4.34. 
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A domináns kistáj karakterisztikus jellemzője a gyengén kiemelt, általában pan-
non alapzatú, lösszel vastagon fedett alacsony táblás megjelenés, dél felé irányu-
ló lejtéssel (síkság), melynek földtörténeti múltjára a pannon korszak előtt az 
emelkedések és süllyedések igen gyakori változásai hatottak leginkább. A tele-
pülés nagy része a környező területekhez képest mély fekvésű, 110 m tenger-
szint feletti magassággal. A külterület északi részei (szőlőhegy) valamivel ma-
gasabban, kb. 120-140 méterrel a tengerszint felett fekszenek. 
 
A város közigazgatási területe a tájhatár szélén lévő helyzete, és Bükkösdi-víz 
menti fekvése miatt geológiailag nagyon változatos, így földtani képződmények 
is sokfélék. Talajtakaró a vízrajzi, domborzati és kőzettani tulajdonságoknak 
megfelelően változik. A csernozjom barna erdőtalaj északkeleti részen, réti 
csernozjom a déli részeken, míg a nyugati részen (Bükkösdi-víz mentén) réti 
talaj a jellemző. 
 
A Dél-Baranyai-dombság – amelyen a vizsgált terület található – bemutatását a 
www.novenyzetiterkep.hu oldalon található információk ismeretében tesszük 
meg, ahol a földrajzi kistájak növényzete részletesen ismertetve van: 
 
„A kistáj napjainkban kultúrtájnak tekinthető, megmaradt, fragmentálódott ter-
mészetes vegetációja viszont változatos. Klímazonális növényzete cseres-
tölgyes, a Karasica völgyétől keletre eső területek potenciális erdőtársulása már 
a tatárjuharos lösztölgyes.  
A lösztölgyesek egykori létére utal néhány jellemző faj (szennyes ínfű – Ajuga 
laxmannii, sárgás sás – Carex michelii, magas gyöngyperje – Melica altissima), 
továbbá xerotherm pusztai elemek (tavaszi hérics – Adonis vernalis, kék atracél 
– Anchusa barrelieri, kései pitypang – Taraxacum serotinum, erdélyi gyöngy-
perje – Melica transsilvanica, pusztai kutyatej – Euphorbia seguieriana), ame-
lyek itt érik el elterjedésük nyugati vagy déli határát, valamint a kontinentális 
sztyeppcserjések (cseplesz meggy – Prunus fruticosa, törpemandula – P. tenella, 
parlagi rózsa – Rosa gallica) növényei. Illír jellegű, a mecseki állományokhoz 
hasonló cseres-kocsánytalan tölgyesek, gyertyános-kocsánytalan tölgyesek, he-
lyenként bükkösök (pl. Ófalu) és szurdokerdő fragmentumok (pl. Erdősmecske) 
is kialakultak. A kistájban gyakoriak az akácosok és az ültetett fenyvesek. A 
megmaradt löszgyepek és erdőssztyepp-rétek szétszórt apró foltjaiban a követ-
kező ritka fajok fordulnak elő: gyapjas gyűszűvirág (Digitalis lanata), bíboros 
sallangvirág (Himantoglossum caprinum), őszi füzértekercs (Spiranthes spira-
lis). A völgyaljakban magaskórósok (örménygyökér – Inula helenium, réti le-
gyezőfű – Filipendula ulmaria), magassásrétek, mocsárrétek (szibériai nőszirom 
– Iris sibirica, pompás kosbor – Orchis elegans, hússzínű ujjaskosbor –
 Dactylorhiza incarnata, nyári tőzike – Leucojum aestivum) találhatók.  

http://www.novenyzetiterkep.hu/
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Helyenként kaszálóréteket tartanak fenn. A legelők nagy részét felhagyták, ezért 
becserjésedtek. Számos szubmediterrán jellegű növényfaj (olasz atracél –
 Anchusa italica, kispárlófű – Aremonia agrimonoides, pécsvidéki aszat –
 Cirsium boujartii, jerikói lonc – Lonicera caprifolium, pirítógyökér – Tamus 
communis, ezüst hárs – Tilia tomentosa) jellemző a kistájra. Gyakori özönfajok: 
tájidegen őszirózsa-fajok (Aster spp.), akác (Robinia pseudoacacia).” 
 
A vizsgált terület növényföldrajzilag a Dél-Dunántúl (Praeillyricum) flóravidék, 
Belső-Somogy (Somogyicum) flórajárás területén helyezkedik el. Állatföldrajzi-
lag a Mecsek (Sopianicum) faunajárásához tartozik. 
 
A tervezett tevékenységhez legközelebb található felszíni vizek az alábbiak: 

- nyugat felé kb. 450-500 m-re a Bükkösdi-víz és az Aszai-árok. 
 

Szentlőrinc közigazgatási területén országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal 
védett természeti terület, illetve Natura 2000 terület nem található. A közigazga-
tási területet érintő országos jelentőségű, törvény erejénél fogva ("ex lege") vé-
dett természeti érték a temetőnél található földvár (Szentlőrinc 0197/1, /2 hrsz.). 
Ez kb. 700 m-re északra fekszik a telephelytől. A Nemzeti Ökológiai Hálózat 
részét alkotó, a vizsgált telephelyhez legközelebbi, magterület besorolású élő-
hely kb. 2 km-re északkeletre terül el.  
 
ÉTT: az Országos Területrendezési Terv előírásai alapján Szentlőrinc település 
közigazgatási területének délnyugati része tartozik az ÉTT-hez, azaz a kiemelten 
fontos érzékeny természeti területek övezetébe a vizsgált telephely nem tartozik, 
az ÉTT-től kb. 400-500 m-re helyezkedik el. 
 
Helyi jelentőségű védett terület A város helyi jelentőségű védett természeti terü-
letekkel nem rendelkezik.  
 
Tájértékek, tájképvédelem:  
 

A telephely külterületen helyezkedik el. A táj jellegét alapvetően a települési 
környezet, illetve egyéb gazdasági területek határozzák meg. A védett tájakra a 
beruházás nincs hatással, az érintett ingatlan nem tartozik az OTrT-ben megha-
tározott kiemelten kezelendő országos tájképvédelmi övezet körébe. Az övezet-
be sorolt élőhelyek északkelet felé kb. 2,5 km-re kezdődnek a fejlesztési terület-
től (1. ábra). A táj jellegét alapvetően az erdőterületek, szántók, gyümölcsösök, 
patakvölgyek és az ingatlanok határozzák meg.  
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A tervezett hulladékkezelő telephely területe a régi hulladéklerakó gödrében ke-
rül kialakításra, a szomszédos hrsz-ektől min. 5-7 m-el mélyebben elhelyezked-
ve. A tervezett beruházás a tájkép megváltozását nem fogja eredményezni.  
 

 
1. ábra: Részlet a BMTrT Országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi terület 

(3.4.) és az OTrT Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület (3/5) 
övezetek térképi mellékleteiből (forrás: SZENTLŐRINC TELEPÜLÉSFEJ-

LESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ITS KIDOLGOZÁSA| I. kötet: Megalapozó vizs-
gálat) 

 
A tervezett beruházás műemléket, egyedi tájértéknek tekinthető objektumot hát-
rányosan nem érint, ilyenek nem találhatóak a tervezett területen. 100 m-es kör-
zeten belül a közút keleti oldalán láthatunk egy kőkeresztet, mely mint egyedi 
tájérték lett definiálva, a tervezett telephely azonban az út túlsó, nyugati oldalán 
kerül kialakításra. 
 
A vizsgálati területet északról a rekultivált hulladéklerakó dombja, míg kelet és 
nyugat felől szántóföldek határolják, dél felé pedig ipari területek, telephelyek 
találhatóak. A tervezett telephelyet 3 oldalról egy 5-7 m magas, meredek partfal 
határolja, északról pedig a rekultivált hulladéklerakó dombja, amik tájképi 
szempontból a helyszínt elzárják minden irányból.  
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Konkrét helyszín:  
 
A Szentlőrinc külterületén tervezett nem veszélyes hulladékokat kezelő telep-
hely helyszíne Szentlőrinc településtől északra található, közvetlenül a közút 
mellett, annak nyugati oldalán, a Szentlőrinc település határát jelző közúti tábla 
után kb. 180-200 m-re balra.  
 
Botanika: 
 
Növényföldrajzilag az érintett terület a Dél-Dunántúl (Praeillyricum) flóravidék, 
Belső-Somogy (Somogyicum) flórajárásban helyezkedik el. A helyszínen és 
közvetlen környezetében végzett, 2019 decemberi felmérés alapján az alábbiak 
állapíthatók meg. 
 
Alapvetően ipari környezetben tervezik megvalósítani a beruházást, így útszéli 
mezsgyéket, és zavart felszínek másodlagos gyomnövényzetét tudtuk vizsgálni. 
A vizsgált terület egy részét rendszeresen kaszálják, körben fasorok határolják. 
 
Jellemző fajok: 

 
Fajlista latinul Fajlista magyarul 
Achillea millefolium Közönséges cickafark 
Artemisia vulgaris Feketeüröm 
Calamagrostis epigeios Siskanád tippan 
Carduus acanthoides Útszéli bogáncs 
Chenopodium album Fehér libatop 
Cichorium intybus Mezei katáng 
Cirsium arvense Mezei aszat 
Conyza canadensis Kanadai betyárkóró 
Dipsacus laciniatus Héjakútmácsonya 
Elymus repens Közönséges tarackbúza 
Maclura pomifera Narancseper 
Melandrium album Fehér mécsvirág 
Phragmites australis Közönséges nád 
Plantago lanceolata Lándzsás útifű 
Poa pratensis Réti perje 
Polygonum aviculare Porcsinkeserűfű 
Populus spp. Nemesnyár 
Robinia pseudoacacia Fehér akác 
Sambucus nigra Fekete bodza 
Silene vulgaris Hólyagos habszegfű 
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Solidago spp. Aranyvessző fajok 
Urtica dioica Nagy csalán 

 

 
 

1. fotó: A tervezett fejlesztés helyszíne másodlagos gyomnövényzettel 
 
Természetközeli élőhely nem található a fejlesztési területen. 
 
Á-NÉR besorolás szerinti élőhelytípusok a hatásterületen és a vizsgált területen: 

• U4 – telephelyek  
• U11 – út- és vasúthálózat 
• OG – taposott gyomnövényzet és ruderális iszapnövényzet 
• S1 – ültetett akácosok 
• S2 – nemesnyárasok 
• S7 – nem őshonos fajú erdősávok és fasorok 
• T1 – szántóföldi kultúrák 

 
A vizsgálati területet északról a rekultivált hulladéklerakó, kelet és nyugat felől 
szántóföldek határolják, míg délre ipari telephelyek találhatóak. A vizsgált te-
lephelyet 3 oldalról fasorok, illetve 5-7 m magas rézsű határolja, valamint kelet 
felől a közút, amik tájképi szempontból a helyszínt elzárják minden irányból. A 
bővítéssel érintett hrsz. területén jelenleg zavart felszínen keletkezett másodla-
gos gyomtárulás található, mely alkalmanként kaszálással van karbantartva. 
 
Összegzés: védett növényt, vagy védelemre érdemes társulást nem találtunk a 
területen, illetve a hatásterületen.  
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Zoológia: 
 
Állattani szempontból jellemzően a gerinceseket vizsgáltuk a téli bejáráson. A 
helyszíni bejárás és az irodalmi adatok alapján az alábbiakban foglaljuk össze a 
vizsgálati területen és közvetlen környezetében található, jellemző gerinces álla-
tok jegyzékét: 
 
Emlősök (védett fajok): 
Magyar név Latin név Természetvédelmi érték – Ft 

keleti sün Erinaceus roumanicus 25.000 

közönséges vakond Talpa europaea 25.000 

 

Madarak (védett fajok): 

Kiemelten jelöltük a vizsgált területen és közvetlenül szomszédos hatásterületen 
fészkelő fajokat (F), illetve azt is, ha a faj a térség fészkelőjeként csak táplálko-
zik a területen (T), vagy csak vonuláskor, teleléskor bukkan fel (V). 
 

Magyar név Latin név Státusz Természetvédelmi érték – Ft 

barázdabillegető Motacilla alba F 25.000 

barátposzáta Sylvia atricapilla F 25.000 

búbos pacsirta Galerida cristata F 50.000 

cigánycsuk Saxicola torquatus V 25.000 

citromsármány Emberiza citrinella F 25.000 

csilpcsalpfüzike Phylloscopus collybita F 25.000 

csíz Carduelis spinus V 25.000 

egerészölyv Buteo buteo T 25.000 

énekes rigó Turdus philomelos F 25.000 

erdei fülesbagoly Asio otus T 50.000 

erdei pinty Fringilla coelebs F 25.000 

fenyőrigó Turdus pilaris V 25.000 

fekete rigó Turdus merula F 25.000 

fülemüle Luscinia megarhynchos V 25.000 

füsti fecske Hirundo rustica T, V 50.000 
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holló Corvus corax V, T 25.000 

karvaly Accipiter nisus V 50.000 

mezei veréb Passer montanus F 25.000 

molnárfecske Delichon urbicum T, V 50.000 

ökörszem Troglodytes troglodytes V 25.000 

őszapó Aegithalos caudatus V 25.000 

széncinege Parus major F 25.000 

tengelic Carduelis carduelis F 25.000 

tövisszúró gébics Lanius collurio F 25.000 

vörösbegy Erithacus rubecula V 25.000 

vörös vércse Falco tinnunculus V, T 50.000 

zöldike Carduelis chloris F 25.000 

 

Kétéltűek (védett fajok): 
Magyar név Latin név Természetvédelmi érték – Ft 

zöld varangy Bufo viridis 10.000 
 

Hüllők (védett fajok): 
Magyar név Latin név Természetvédelmi érték – Ft 

fürge gyík Lacerta agilis 25.000 

 
A vizsgált területen számos védett, vagy védelemre érdemes olyan állatfaj talál-
ható, mely rendszeres élőhelyeként, táplálkozóterületként használja a területet, 
azonban ezek a fajok az egész országban elterjedtek, nem unikálisak.  
 
Értékelés: 

A bejárás során tapasztaltak, illetve korábbi irodalmi adatok alapján tudjuk, 
hogy több védett gerinces faj fordul elő a területen, ezek azonban hazánkban 
gyakori, közönséges fajoknak számítanak. A vizsgált területen számos védett, 
vagy védelemre érdemes olyan állatfaj található, mely rendszeres élő- és táplál-
kozó helyként használja a területet. Partfalban költő madárfajokra utaló nyomok 
nem voltak láthatók. 
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Építés folyamatának hatása az élővilágra: 
 
Mivel a tervezett beruházás teljes egészében már eddig is zavart és használt 
földterületen történik, így külön bejáróutak létrehozására nem lesz szükség. A 
korábban bemutatott környezetben valósul meg a beruházás, így a zoológiai 
munkarészben bemutatott fajok potenciális hatásviselői a fejlesztéseknek.  

 
Az építés, telepítés nem tud jelentős hatással lenni az élővilágra, hiszen eddig is 
rendszeres zavarásnak kitett, ipari területen történik a fejlesztés. 
 
A tervezett beruházás élővilágra gyakorolt hatása megvalósulás esetén: 
 
A település külterületén megvalósuló fejlesztés nem jelent veszélyt, védett ter-
mészeti területet, ökológiai hálózatot és érzékeny természeti területet nem érint. 
Természetvédelmi szempontból a jelenleginél kedvezőtlenebb helyzet nem ala-
kul ki.  
 
A tervezett tevékenységnek előreláthatólag lényeges kedvezőtlen hatása nem 
várható. Az élővilágra kifejtett hatás az érintett terület eddig is használt mivoltá-
ból adódóan nem lesz nagyobb az eddigiekhez képest. Mivel a tervezett beruhá-
zás már eddig is intenzíven használt területen történik, így megvalósulását köve-
tően normál üzemmenetet feltételezve az élővilágra kifejtett hatás várhatóan mi-
nimális lesz. 
 
A tevékenység elmaradásának hatása az élővilágra: 
 
A jelenleg is feltárt környezeti, természeti állapot maradna meg, a jelenlegi te-
vékenység tovább folytatódna. 
 
Hatásterület érzékenységének vizsgálata, hatásértékelés: 
 
A terület vizsgálatát, az élőhelyek és életközösségeik számbavételét és a terve-
zett beruházás időbeni és térbeni kiterjedését figyelembe véve kijelenthetjük, 
hogy a kellő elővigyázatossággal végzett munkavégzés összességében minimális 
hatással lesz a hatásterületre és életközösségeire.  
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Monitoring, havária: 
 
Haváriát abban az esetben feltételezhetünk, amennyiben a felszíni, áttételesen a 
felszín alatti vizek és talaj szennyezését okozza az üzemelés során pl. olaj kike-
rülése a környezetbe. Ennek forrásai lehetnek a munkagépek, illetve a szállítást 
végző tehergépjárművek. Ez lokális lehet és kis mértékű, jelentős havária nem 
feltételezhető. Természetvédelmi monitoringot nem javaslunk. 
 
Jelentősebb javaslatok: 
 
Amennyiben függőleges partfalakban költő védett madárfajok megtelepedését 
észlelik, abban az esetben a védett madarak költési területén munkák nem vé-
gezhetők! 
 
3.4. Hulladék 
 
A beruházási területen jelenleg hulladék-keletkezéssel, kezeléssel járó tevékeny-
ség nem folyik, a területen hulladék nem található. 
 

  
 

Hulladékmentes beruházási terület 
 

3.5. Zaj 
 
Zajkörnyezeti jellemzők  
 
Zaj- és rezgésvédelmi szempontból a hulladékkezelő telephely zajhatását kell 
figyelembe venni. A telephely Szentlőrinc város É-i szélén, „különleges terület 
hulladékgazdálkodási célra” övezetben, külterületen helyezkedik el. Közvetlen 
környezetében Má: általános mezőgazdasági terület ill. KÖu-7 közlekedési or-
szágos mellékút található. Távolabb D területen Gip-E2: ipari gazdasági, Gksz: 
kereskedelmi szolgáltató és Lke-1: kertvárosias lakó-terület terül el.  
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A megközelítés a 6601. sz. közúton történik. A városon áthalad a 6. sz. főút. 
 
A BRA-VAS Építőipari és Kereskedelmi Kft. tervezett hulladékkezelő telephe-
lyének Déli szomszédságában ipartelepek üzemelnek. A legközelebbi lakóház a 
telephely centrumától DK irányban a 6601. út túloldalán mintegy 236 méterre 
található.  
 
A tárgyi hulladékkezelő telephelyhez legközelebbi objektumok:  
 

objektum (égtáj) EOVY EOVX X (m) MP 
Szentlőrinc CP (D) 567445 78123 804  

6601. sz. út 567971 78827 183  
6. sz. főút 567857 78372 483  

T (É) 567867 79140 300 MP1 
Th (D) 567882 78777 118 MP2 

Lt (DK) 567950 78677 236 MP3 
HKT CP 567789 78850 0  

CP: centrumpont; Th: telephely; T: tanya; Lt: lakóterület; HKT: hulladékkezelő 
telep; X: távolság a hulladékkezelő (akusztikai) centrumától (m); MP: megítélési 
pont jele. Kritikus megítélési pont: Szentlőrinc, Munkácsy M. u. 58. (MP3) 
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A gazdasági- és lakó-területek zajtól védendő területek. A tárgyi HKT: hulla-
dékkezelő környezetében vannak zaj/rezgéstől védendő helyiség-objektum: MP 
pontok.  
Az LTH zajterhelési határérték nappal/éjjel (dB):  

- Gip/Gksz területen (Th): 60/50 dB  
- Lke területen (Lt): 50/40 dB.  

 
Zajkörnyezeti alapállapot 
 
Megítélésünk szerint a hulladékkezelő és közvetlen környezetének alapzaját a 
közúti (6601. sz.) közlekedés és a szomszédos ipari telephelyek zajkibocsátása 
határozza meg. Mivel a hulladékkezelő működése elsősorban a 6601. út 
forgalmához kapcsolódik, erre az útra végezzük el a számításokat. Ettől az úttól 
126 m távolságban van a HKT hulladékkezelő telep (centruma).  
 
 
 
 
 

MP1 

MP2 

HKT CP 

MP3 
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A 6601. és 6. út okozta egyenértékű A-hangnyomásszintet a forgalmi adataiból 
számoltuk; LAeq(7,5): vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszint N nappal 
és É éjjel dB.  
 

út  N (dB) É (dB) 
6601. út 62,1 54,0 
6. főút 68,3 60,4 

 
Számított LAeq(X) egyenértékű A-hangnyomásszintek a HKT centrumában (dB):  
 

út  X (m) N (dB) É (dB) 
6601. út 183 44,7 36,7 
6. főút 483 45,7 37,7 

összesen:  -- 48,2 40,2 
X: távolság az utak középvonalától (m). Ezek az értékek tekinthetők közlekedési 
eredetű alapzajnak a hulladékkezelő telepen. Csak a Kd távolságtól függő kor-
rekcióval számoltunk: a többi korrekciós tényező hatását 0-nak vettük.  
 
Ugyanakkor ez az alapzaj nem tekinthető háttérterhelésnek (MSZ 18150-1 szab-
vány 1.7. pontjára tekintettel). További zajterhelést a hulladékkezelővel szom-
szédos ipari telephelyeken működő munkagépek, belső gépjárművek okozhat-
nak. A hulladékkezelő telep közvetlen közelében vannak üzemi zajforrások, ezek 
zaj-kibocsátása nem jelentős. Ugyanakkor az érintett lakóterületi MP3 ponton 
nem ismert a háttérterhelés (nem volt környezeti zajmérés). Számításbiztonsági 
okokból feltételezzük, hogy az Lt: lakóterületi MP pontokban a háttérterhelés 
kisebb az (LTH-10) dB értéknél (különös tekintettel a védőerdő-sáv hatására).  
 
Területi besorolás, határértékek 
 
A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EüM együttes rendelet szabályozza.  
 
Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zaj-
tól védendő területeken a 27/2008. (XII. 3.) KöM-EüM együttes rendelet 1. 
számú melléklete szerint:  
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Zajtól védendő terü-
let 

Határérték (LTH) az LAM megítélé-
si szintre (dB) 

 N É 
1. 45 35 
2. 50 40 
3. 55 45 
4. 60 50 

1. Üdülőterület, egészségügyi területek 
2. Lakóterület, oktatási létesítmények területe, temetők, zöldterület 
3. Lakóterület (nagyvárosi beépítésű), vegyes terület  
4. Gazdasági terület  
N: nappal 6-22 óra; É: éjjel 22-6 óra. 
 
A közlekedésből származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken: 
 

 Határérték (LTH) az LAM megítélési szint-
re (dB) 

Zajtól védendő terület A B C 
 N É N É N É 

1. 50 40 55 45 60 50 
2. 55 45 60 50 65 55 
3. 60 50 65 55 65 55 
4. 65 55 65 55 65 55 

A: kiszolgáló út, lakóút 
B: mellékutak, gyűjtőutak, külterületi közutak stb. 
C: gyorsforgalmi utak, főutak stb. 
 
A zaj terhelési határértékeit az épületek zajtól védendő helyiségeiben a 27/2008. 
(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 4. melléklete ill. az emberre ható rezgés 
vizsgálati küszöbértékeit és terhelési határértékeit az épületekben az 5. mellékle-
te tartalmazza.  
 
A hulladékkezelő telep távolabbi környezetében vannak zajtól védendő lakóépü-
letek. A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklet 2. 
pontja szerint a lakóterület zajterhelési határértéke (LTH) az LAM megítélési szint-
re üzemi zajkibocsátáskor nappal 50 dB és éjjel 40 dB.  
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3.6. Táj, művi környezet, ember 
 
A tervezett telephely kiválasztása, valamint a tevékenység és létesítmények tájba 
illesztése során törekedtek/törekednek arra, hogy a lakosságot a lehető legkevés-
bé zavarja a telephely látványa.  
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4. AZ ÉPÍTÉS HATÁSA A KÖRNYEZETI ELEMEKRE  
 
4.1. Levegőkörnyezeti hatások  
 
A hulladékkezelő telephely a korábbiakban részletezett céllal, helyen és módon 
létesül. A korábban részletezett infrastruktúra létesítés kapcsán kiemeljük:  

- elektromos hálózatot szükséges kiépíteni  
- egyéb közműveket nem létesítenek  
- a területen konténerek, 1 db hídmérleg kerülnek telepítésre  
- a dolgozói és egyéb kiszolgáló létesítmények konténerekben lesznek  
- a telepi úthálózatot és tárolóterületeket tört betonból készítik  
- a dolgozók vízellátását palackozott vízzel oldják meg  
- a telepi portalanításra locsolókocsit alkalmaznak.  

 
A telephelyen szállító járművek elhelyezése és karbantartás, szervizelés nem 
történik. A telephely körbekerített, a hulladékok őrlésére szolgáló gép és 
kiszolgáló gépek elhelyezésén kívül más gép tárolására, vagy épület létesítésére 
nincs szükség. Íly módon a létesítés: végső kialakítás nem jár levegőterheléssel. 
Bár járulékos levegő-terhelést okoz(hat)nak a bevezető útszakaszoknál várható 
kiporzások, ezek levegőkörnyezeti hatása nem jelentős, lokális ill. ideiglenes.  
 
A telepítés levegőkörnyezeti hatásai ideiglenesek és korlátozott időtartamúak. Az 
összesített levegőkörnyezeti hatás: nem jelentős.  
 
4.2 Víz 
 
Felszíni vizek  
 
A területen folytatott építési tevékenységeknek közvetlen kapcsolata felszíni 
vízfolyással nincs. Az építés folyamata a felszíni vizekre nincs hatással. 
 
Talajvíz 
 
Az építési szakaszban létező hatótényezők hatásai a talajvizet közvetve - a tala-
jon keresztül - érinthetik. A kivitelezés során fokozottan ügyelni kell rá, hogy a 
talajvízbe és a talajra (és ezáltal közvetett módon a talajvízbe) szennyező anyag 
nem kerülhet. Az építés során esetleges talajszennyeződés fordulhat elő havária 
esetén, mely többféle forrásból történhet. Leggyakrabban a munkagépekből el-
csurgó olaj, üzemanyag, az építési anyagok, valamint a munkaterületen keletke-
ző hulladékok nem megfelelő kezelése, kiömlése okozhatja.  
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A havária események körültekintő munkavégzés révén, valamint a szükséges 
előírások betartásával elkerülhetők, illetve megszüntethetők (a havária esemény 
bekövetkezése során szükséges teendőket jelen dokumentáció 11. fejezete rész-
letesen tartalmazza). 
 
Rétegvizek  
 
A rövid idejű építési szakaszban létező összes hatótényező hatásai a rétegvizek 
mennyiségi és minőségi viszonyait csak többszörösen közvetve érinthetnék. Fel-
tételezve azonban azt, hogy a rétegvízadókat fedő képződmények (talaj, alapkő-
zet) geokémiai viszonyaiban és legfelső víztartó szint (talajvíz) mennyiségi és 
minőségi viszonyaiban nem történik a rövid építési szakaszban lényeges álla-
potváltozás, ezért az tételezhető föl, hogy az építési szakasz hatótényezőinek 
nincs hatása az érintett terület rétegvizeinek állapotára. Mindezek alapján az épí-
tési szakaszban létező hatásokat és a változásokat a rétegvizek tekintetében egy-
aránt semlegesnek minősítjük. 
 
4.3. Talaj  
 
Az építés során esetleges talajszennyeződés fordulhat elő havária esetén, mely 
többféle forrásból történhet. Leggyakrabban a munkagépekből elcsurgó olaj, 
üzemanyag, az építési anyagok, valamint a munkaterületen keletkező hulladékok 
nem megfelelő kezelése, kiömlése okozhatja. A havária események körültekintő 
munkavégzés révén, valamint a szükséges előírások betartásával elkerülhetőek, 
illetve megszüntethetők (a havária esemény bekövetkezése során szükséges te-
endőket jelen dokumentáció 11. fejezete részletesen tartalmazza). 
 
4.4. Élővilág, ökoszisztéma 
 
Mivel a tervezett beruházás teljes egészében már eddig is zavart és használt 
földterületen történik, így külön bejáróutak létrehozására nem lesz szükség. A 
korábban bemutatott környezetben valósul meg a beruházás, így a zoológiai 
munkarészben bemutatott fajok potenciális hatásviselői a fejlesztéseknek. Az 
építés, telepítés nem tud jelentős hatással lenni az élővilágra, hiszen eddig is 
rendszeres zavarásnak kitett, ipari területen történik a fejlesztés. 
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4.5. Hulladék  
 
4.5.1. Veszélyes hulladékok 
 
A kivitelezéskor felvonuló és üzemelő munkagépekből esetlegesen kifolyó olaj, 
üzemanyag, egyéb veszélyes anyag és azzal szennyeződő talaj, illetve annak fel-
itatásából származó veszélyes anyaggal szennyezett felitatóanyag veszélyes hul-
ladéknak minősül, melyet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékeny-
ségek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben előír-
tak szerint kell összegyűjteni és engedéllyel rendelkező szállítónak, kezelőnek 
átadni. 
 
A hulladékgyűjtés során alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosítani kell, 
hogy a gyűjtés időtartama alatt a veszélyes hulladék ne szennyezze a környeze-
tet.  
 
Az építés során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok: 

Azonosító 
kód 

Megnevezés 

17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek 

15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a 
közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett cso-
magolási hulladék 

 
Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok ép, szivárgás- és sérülésmentes 
gyűjtőedényzetben, fajtánként elkülönítve kerülnek gyűjtésre. A veszélyes hul-
ladékok szállításával, kezelésével engedéllyel rendelkező szakcéget kell meg-
bízni. 
 
A veszélyes, és nem veszélyes hulladékok esetében is a 309/2014. (XII. 11.) 
Korm. rendelet szerint kell végezni a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségeket. 
 
4.5.2. Nem veszélyes hulladékok 
 
A kivitelezésekor keletkező építési hulladékok: 
 
Az építési munkálatok során – amennyiben műszakilag lehetséges - törekedni 
kell az építési hulladékok – az építési területen történő- minél nagyobb arányú 
újrafelhasználására, hasznosítására. 
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A hídmérleg, konténerek kialakításakor keltező építési hulladékokat a 45/2004. 
(VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeletben előírtak szerint kell kezelni, illetve 
gondoskodni kell a hulladékok szakszerű elhelyezéséről, továbbá törekedni kell 
a minél nagyobb arányú újrafelhasználásra. 
 
A 45/2004. (VII. 26.) BM - KvVM együttes rendelet  
„3. § (1) Az építési és bontási hulladékok csoportosítása az 1. számú melléklet szerint törté-
nik. 
(2) Amennyiben bármely az 1. számú mellékletben szereplő, a hulladék anyagi minősége sze-
rinti csoportban (a továbbiakban: csoport) a keletkező építési vagy bontási hulladék mennyi-
sége meghaladja az 1. számú mellékletben foglalt mennyiségi küszöbértéket, az építtető köte-
les az adott csoporthoz tartozó hulladékot – a hulladék további könnyebb hasznosíthatósága 
érdekében – a többi csoporthoz tartozó hulladéktól elkülönítetten gyűjteni mindaddig, amíg a 
hulladékot a kezelőnek át nem adja. 
(3) A (2) bekezdés szerinti kötelezettségének az építtető köteles a keletkezés helyén, vagy ha 
ez nem lehetséges, hulladékkezelő létesítményben eleget tenni. 
 
(4) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot – amennyiben az műszakilag lehetséges – az építtető 
az építés során felhasználja, illetőleg a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek vég-
zésének feltételeiről szóló külön jogszabály előírásainak megfelelően a hulladékkezelőnek 
átadja.” 
 
A 45/2004. (VII. 26.) BM - KvVM együttes rendelet  
„10. § (1) Az építési, illetve bontási tevékenység befejezését követően az építtető köteles el-
készíteni az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az építőipari kivite-
lezési tevékenységről szóló kormányrendelet11 szerinti építési hulladék nyilvántartó lapot, 
illetve a bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az építőipari kivitele-
zési tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti bontási hulladék nyilvántartó lapot. 
(3) Az (1) bekezdés szerinti bontási hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelő 
átvételi igazolását az építtető köteles a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak be-
nyújtani. Ennek hiányában a környezetvédelmi hatóság szabálysértési eljárást kezdeményez-
het, valamint az adott területre új építési engedélyhez a külön jogszabályban meghatározott 
szakhatósági hozzájárulást nem adhat.” 
 
Az építmények építőipari kivitelezése során keletkező hulladékokat az alábbiak 
szerint csoportosíthatjuk: 
 

1. számú melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelethez 
Építési és bontási hulladékok csoportosítása 

Sorszám A hulladék anyagi minősége szerinti Hulladék Mennyiségi küszöb 
csoportok azonosító 

kódja 
(tonna) 

1. Kitermelt talaj 17 05 04 17 
05 06 20,0 

2. Betontörmelék 1 7 0 1  01 20,0 
3. Aszfalttörmelék 17 03 02 5,0 
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4. Fahulladék 17 02 01 5,0 
  17 04 01  
  17 04 02  
  17 04 03  

5. Fémhulladék 17 04 04 17 
04 05 17 04 
06 17 04 07 

17 04 11 

2,0 

6. Műanyag hulladék 17 02 03 2,0 
7. Vegyes építési és bontási hulladék 17 09 04 10,0 

  17 01 02  
  17 01 03  

8. Ásványi eredetű építőanyag-hulladék 17 01 07 17 
02 02 17 06 
04 17 08 02 

40,0 

 
A kivitelezés során keletkező építési hulladékokat a keletkezés helyén fajtánként 
elkülönítetten gyűjtik majd, engedéllyel rendelkező szakcég részére adják át. A 
szállító kiválasztásakor ellenőrizni szükséges, hogy a cég rendelkezik-e érvé-
nyes engedéllyel a hulladékok elszállítására. Azokat a hulladékokat, melyek új-
rahasznosíthatok, a helyszínen hasznosítják, vagy erre alkalmas kezelőtelepen 
hasznosíttatják. 
 
A kommunális hulladékok: 
 
A kommunális hulladékok elkülönített gyűjtését a kivitelezés során is biztosítani 
kell (pl. a keletkezés helyén műanyag zsákkal bélelt, hulladékgyűjtő edényben és 
azt követően hulladékgyűjtő konténerben történő elhelyezéssel), majd az össze-
gyűjtött hulladék elszállításáról gondoskodni szükséges. A kommunális hulladék 
elszállítására és további kezelésére javasoljuk a helyi közszolgáltatóval történő 
szerződéskötést. 
 
4.6. Zaj 
 
A hulladékkezelő telep létesítése  
 
A hulladékkezelő telep létesítése (konténerek beemelése, hídmérleg telepítése, 
törő/munka-gép beszállítása) csekély és rövid idejű zajhatással jár: a kapcsolódó 
zajhatás elhanyagolható.  
 
 
 



BRA-VAS ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. 
 

INERT HULLADÉK HASZNOSÍTÓ TELEP  ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ 

 

43 
 
 

4.7. Táj, művi környezet, ember 
 
Az építés/telepítés során nincs olyan táji, művi környezeti elem, amely sérülne. 
A települési környezet szűkebb értelemben az ember élettere, tágabb értelemben 
tevékenységének színtere. Valamennyi hatás végső hatásviselője az ember. A 
hatótényezők szinte valamennyi környezeti elemben létrehoznak változásokat, 
így az ember valamennyi hatás közvetlen, vagy közvetett hatásviselője. Az épí-
tési tevékenység közvetlen és közvetve is munkahely teremtő hatású, ezáltal a 
térség lakóinak életminőség javításában fontos a szerepe. 
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5.  A MŰKÖDÉS HATÁSA A KÖRNYEZETI ELEMEKRE 
 
5.1. A működés levegőkörnyezeti hatása 
 
A tervezett hulladékkezelő üzemelése  
 
A telephelyen bejelentés köteles légszennyező pontforrás nem lesz. A műveletek 
okozta diffúz levegőterhelés jelentéskötelezett.  
 
A Kft. a Szentlőrinc, külterület 0207/12 (8,2727 ha) hrsz-ú ingatlan részterületén 
összesen évi max. 422.400 tonna inert építési-bontási hulladék válogatását, 
törését, majd alapanyagként történő értékesítését kívánja végezni. A 
korábbiakban a tervezett technológia részletes bemutatásraa került. A műveleti 
tevékenységek közül kemeljük: 

- beszállított inert hulladékok építmények és utak építéséből, bontásából 
származnak  
- a beszállítást vállalkozók végzik  
- azonosíthatatlan/veszélyes komponenseket nem vesznek át  
- mérlegelés után elkülönített elhelyezés történik  
- a fém, fa, műanyag és egyéb hulladékot eltávolítják és elszállíttatják  
- az ásványi inert hulladékokat zúzógéppel aprítják  
- aprító gép: mobil HARTL PC1055 J típusú pofás törőgép  
- a törőgép a törési ütemnek megfelelően szakaszos üzemű  
- keletkezett különböző frakciójú építési alapanyagokat minősítik   
- csak nappali munkavégzés történik (8.00-16.00 óra között)  
- a kiszállított/értékesített őrleményt hasznosítják (pl. útalapba).  

 
A telephelyen építési-bontási törmelék osztályozása, törése és ideiglenes tárolá-
sa fog történni.  
 
A törést egy HARTL PC1055 J típusú törőgép végzi. A deponált hulladékot a 
rakodógép segítségével beadagolják a törőgép garatjába. A gép mágnessel ren-
delkezik, amely kiválasztja a hulladékban található, várhatóan kis mennyiségű 
vasat, amit konténerben gyűjtenek. Az értékesítésre alkalmas őrleményt rakodó-
géppel prizmákba rakják, majd a szállító járművekre.  
 
Kapacitását a törőberendezés kapacitása határozza meg; névlegesen 200 t/h; át-
lagosan 1.600 t/nap: 422.400 tonna/év. Üzemidő munkanapokon, egy műszak-
ban, reggel 8.00-16.00 óra.  
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Levegőterhelő hatású műveletek: beszállítás, lerakás, előkészítés, aprítás, depo-
nálás, rakodás, kiszállítás. A tevékenységeket kb. 600 m2-en végeznék, melyből 
a törőgép és a kiszolgálása kb. 150 m2-t igényel, a többi a tárolások célját fogja 
szolgálni.  
 
A beszállítás elsősorban Szentlőrinc és környékéről fog történni. Az inert hulla-
dékok mennyiségét, arányát, fontosabb jellemzőit jelen dokumentáció 2. fejezet-
ében részletezzük.  
 
Napi beszállítást tehergépkocsival végeznék. A tároló-területen egy időben kb. 
30.000 t hulladék/őrlemény tárolható.  
 
Az építési-bontási hulladékok kezeléséhez használt munkagépek:  
 

típus kW 
XCG 235 láncos forgó kotró 116 
ZL 2002 típ. gumikerekes rakodógép  132 
HARTL PC1055 J törőgép   187 

 
A törésre váró hulladékot kotró/rakodó géppel adagolják. Ezek a mobil 
munkagépek diesel motorral működnek.  
 
A törőgép jellemzői:  
 

típus: PC 1055 pofás törőgép 
garat méret: 1000x550 mm  
zúzott méret: 50-130 mm  
lendkerék átmérő: 360 mm  
lendkerék fordulatszáma: 330 (max. f/p) 
törési teljesítmény (max.): 200 t/h  
motor: CAT C7 
teljesítmény: 187 kW (252 LE) 
hengerek száma: 6 henger, sorban 
hűtőrendszer: víz, szivattyúval  

 
A törő berendezésen ill. a betáplálandó hulladékon a kiporzás ellen vízpermetet 
használnak.  
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A készterméket anyag-minőség és szemcseméret szerint külön depóniákban 
tárolják kb. 450 m2 felületen. A rakodókkal történő betároláskor jelentős a 
kiporzás. (Szükség szerint felületi locsolás biztosítható).  
 
Az aprított készterméket értékesítik: ponyvával fedhető nyitott platós 
teherképkocsival szállítják ki. A feladás/rakodás szintén kiporzással jár. A 
deponált késztermék (fedetlen) felületéről a szél kiporzást okozhat. Ütemezett 
be- és kiszállítást végeznek: max. 80 tgk/nap.  
 
A hulladékkezelő üzemelés levegőkörnyezeti hatása nem jelentéktelen:  

- be/kitárolás, aprítás, feladás PM levegőterhelése  
- törőgép, munkagépek és járművek SO2, CO, NOx, PM, CH kibocsátása.  

 
A kiporzás (PM terhelés) mértéke az aprítandó hulladék ill. a késztermék 
portartalmától is függ. Utóbbit az aprítógép üzemmenete, vízpermetezése 
jelentősen befolyásolja. A nedvességtartalom és a meteorológia viszonyok 
szerepe sem elhanyagolható. Ezt a sokparaméteres kiporzást általános fajlagos 
terheléssel becsüljük: összesítve 30 g/t. Ennek kb. fele PM10. Ezáltal a 
hulladékok és késztermék kezelése során várható PM10 kiporzás 3,0 kg/h. Ez a 
diffúz porterhelés a halmazok és a törőgép/szállítószalag felületéről történik. (A 
kiporzási felület nem számítható; átlagos kibocsátási magasság: 1,5 m). 
Nedvesített halmazok esetén ill. a tárolt őrlemény takarásakor a kiporzás kb. 
tizedére csökkenthető: 0,3 kg/h.  
 
A törőgép, munkagépek és járművek okozta levegőterhelések a diesel-olaj fel-
használás ütemétől függenek.  
 
A fajlagos emisszió-értékek  
 

művelet: szállítás munkagép 
LA g/km g/kWh 
SO2 0,75 0,3 
CO 14,7 5,0 
NOx 3,8 6,0 
PM 0,85 0,3 
CH 0,31 1,0 
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Szűkebb értelemben a telephelyen belüli szállítás levegőterhelése nem jelentős a 
munkagépek kibocsátása mellett. A törőgép névleges teljesítménye 187 kW. Az 
együtt dolgozó munkagépek és járművek becsült teljesítménye 150 kW. (Felté-
telezzük, hogy a munkagépek levegőterhelése teljesíti a 75/2005. (IX.29.) 
GKM-KvVM együttes rendelet követelményeit.)  
 
A diffúz terhelések kb. 0,3 m magasan történnek. (A törőgépet a telephely Nyu-
gati oldalán helyezik el; a munkagépek és járművek körülötte dolgoznak).  
 
A hulladékkezelő üzemelés időszakában várható járulékos levegőterhelés:  
 

LA  E (g/h) C (ug/m3) VT (m) 
SO2 45 0,2 <10 
CO 750 2,8 <10 
NO2 900 3,4 97 
PM10* 345 1,3 83 
CH 150 0,6 -- 

C: a telephely egészére vonatkozó levegőterheltségi átlagértékek (ug/m3); VT: a 
hatásterület sugara (m); *: nedves halmazokkal (pl. locsoláskor).  
 
A diffúz terhelések okozta járulékos levegőterheltségek (ug/m3):  
 

LA\X 51 76 114 171 256 384 
SO2 1,5 0,8 0,4 0,2 0,1 0,1 
CO 24,8 12,6 6,4 3,3 1,7 0,8 
NO2 29,7 15,1 7,7 3,9 2,0 1,0 
PM10* 11,4 5,8 2,9 1,5 0,8 0,4 
CH 5,0 2,5 1,3 0,7 0,3 0,2 
PM10 114,0 57,9 29,5 15,0 7,6 3,9 

X: távolság a diffúz forrástól (m). *: locsoláskor. Locsolás nélkül (száraz halma-
zok kezelésekor) a PM vonatkozású hatásterület sugara: 330 m.  
 
A telephely szilárd burkolatú területét és útjait rendszeresen, locsolással portala-
nítják. A telephely megközelítését biztosító bekötőutak portalanítása az érintet-
tek egyetértésével történik.  
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A levegővédelmi követelmények érvényesítése  
 
Az előbbi számítások szerint a levegő levegő-terheltségi határértékei teljesülnek. 
A PM10 légszennyező anyagra számított alap-levegőterheltség: 18,2 ug/m3. A 
(24 órás) terhelhetőség: 31,8 ug/m3. A hulladékkezelés védelmi sugara: 25 m. 
Ezen kívüli szabadtéri területeken teljesülnek a PM10-re vonatkozó egészségügyi 
levegőterheltségi határértékek. Ugyanis a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 
2.§ 25. pontja értelmében levegő: a troposzférán belüli szabadtéri levegő, kivéve 
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 87. § 5. pontjában meghatá-
rozott olyan munkahely levegője, amelyhez a lakosság rendszeresen nem fér 
hozzá. A 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. melléklet 1.2. pontja is az utóbbi érte-
lemben intézkedik.  
 
A nedvesítési eljárás elégtelensége  
 
A diffúz levegőterhelés a szilárd halmazok kezelésével és a dízel motorok üze-
meltetésével kapcsolatos. A szilárd anyag jele terheléskor: PM, levegőterhelt-
ségkor PM10 (vagy TSPM; mindkettő: „szálló por”). A PM terhelés elsősorban 
az aprítógép működtetésével kapcsolatos. Általános megoldásnak a nedvesítési 
eljárást tekintjük, de a be- és kitárolás, aprítás, feladás, takarítás megválasztásá-
val is csökkenthető a kiporzás (PM terhelés)  
 
A nedvesítési eljárás lehet  

- a szilárd halmazok nedvesítése (pl. locsolás)  
- a nedves porleválasztás (pl. vízpermetezés).  

Mindegyik lehet kézi/gépi, mobil/hálózati, vezérelt/automatizált stb.  
 
Mivel a diffúz kiporzás helyén kell a nedvesítési eljárásokat alkalmazni, ennek 
módja ezek műveleti körülményeitől függ. A halmazok bolygatlan felületét lo-
csolással kell védeni a kiporzástól. A bolygatott (be/ki-tárolt, feladott, aprított, 
osztályozott) halmazoknál lokalizáltabb lehet a nedvesítés. Itt már nem elégsé-
ges a felületi nedvesítés, a műveletek során kiporzott anyagfelhőbe kell a levá-
lasztást biztosító vizet juttatni irányított vízpermettel, köddel, vízfüggönnyel. A 
por (elsősorban PM10) ütközik, beletapad a cseppbe, hidroszolba, hártyába, su-
gárba ill. nedvesedéssel koagulál, könnyebben kiülepedik: visszakerül a lokáli-
san kezelt halmazba.  
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A PM-porterhelés csökkentésének további lehetőségeit szükség szerint alkal-
mazzák:  
- A jelentős portartalmú halmazokat fedetten szállítják a telepre.  
- Az őrlendő/őrölt halmazokat elkülönítetten tárolják.  
- Szélsőséges meteorológiai helyzetben a halmazokat locsolják.  
- Biztosítják a locsolóvíz meglétét, szükség szerint tartaléktárolását.  
- Nem aprítanak nagy portartalmú, veszélyes komponenseket tartalmazó anya-
gokat. 
- Szükség esetén kézi kiválogatást alkalmaznak. 
- Homogén aprítási tulajdonságú, jól adagolható halmazokat használnak. 
- A törőgépi feladás ütemezetten, egyenletesen történik. 
- Nem terhelik túl a törőgépet (üresen sem járatják).  
 
Az ülepedő por kibocsátás  
 
Az ülepedő por a nem szálló/lebegő-por. A lokális halmazbolygatási műveletek 
során ülepedő por is juthat a levegőkörnyezetbe, de ez (a gravitáció, nedvesedési 
koaguláció hatására) már ezen lokális kezelőpontok környezetében: nagy való-
színűséggel a hulladékkezelő telepen kiülepedik. Így legfeljebb munkatéri leve-
gőterhelést okoz(hat). Már csak arra kell ügyelni, hogy széttaposás útján ne vál-
jon szálló porrá. Ezt a telephely (burkolt) területének rendszeres takarításával, 
locsolásával elkerülik.  
 
5.2. Víz 
 
Felszín alatti víz 
 
Az üzemelés során a felszín alatti vizeket közvetlen igénybevételek, hatások 
nem érik, így közvetlen hatásterület nem határozható meg. Normál üzemmenet 
esetén a burkolatokról, konténerekről elfolyó csapadékvíz nem okoz talajvíz 
szennyezést. A felszín alatti vizeket havária bekövetkezése esetén (talajra kifolyt 
üzemanyag, kenőanyag, olaj) fenyegetheti szennyezés. Ebben az esetben minél 
előbb meg kell akadályozni a szennyezőanyag további elfolyását, majd az erre a 
célra szolgáló eszközökkel/anyaggal összegyűjteni/felitatni a kijutott szennyező-
anyagot (a havária esemény bekövetkezése során szükséges teendőket jelen do-
kumentáció 11. fejezete részletesen tartalmazza).  
 
Rétegvizek 
 
A tervezett létesítmények üzemeltetése nem érinti a rétegvizeket, a működés a 
rétegvizeket nem veszélyezteti. 
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Felszíni vizek 
 
A tervezett létesítmények üzemeltetése nem érinti a felszíni vizeket, a működés 
a felszíni vizeket nem veszélyezteti. 
 
Csapadékvíz 
 
A telep területére hulló csapadékvíz az érintett területen elszikkad. A telephe-
lyen kizárólag inert hulladékok gyűjtése és kezelése fog történni, így a csapa-
dékvíz a telep területén nem szennyeződhet. 
 
5.3. Talaj 
 
Az üzemelés során a burkolatok és járműalkatrészek kopásából valamint az 
üzemanyag elégetéséből származó anyagok terhelhetik a talajt. Tekintve a terve-
zett létesítmények funkcióját, működtetését, jelentős forgalomra nem kell számí-
tani. Ennek megfelelően az üzemelés szakaszában a közlekedésből eredően nem 
várható jelentős talajra gyakorolt hatás. 
 
 
Talajszennyeződést okozhat havária esemény. Jellemzően a járművek-
ből/munkagépekből elcsurgó olaj, üzemanyag elfolyása fordulhat elő. Ebben az 
esetben a havária okát minél hamarabb meg kell szüntetni, a szennyezett talajt 
össze kell gyűjteni és kezeléséről gondoskodni szükséges. Amennyiben veszé-
lyes anyag, veszélyes hulladék kerül a talajra, abban az esetben az alábbiak sze-
rint járnak el: 
 
- A haváriát okozó járművet/munkagépet/munkafolyamatot leállítják, mellyel a 
további kijutás/elfolyás megállítható. 
- A területen kiömlött, elcsurgott üzemanyag/olaj, egyéb veszélyes anyag felita-
tása és körülhatárolása azonnal megtörténik, a talajra kifolyt mennyiséget és az 
esetlegesen szennyeződött felső talajréteget összegyűjtik és a továbbiakban ve-
szélyes hulladékként kezelik (a havária esemény bekövetkezése során szükséges 
teendőket jelen dokumentáció 11. fejezete részletesen tartalmazza). 
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5.4. Élővilág, ökoszisztéma 
 
A település külterületén megvalósuló fejlesztés nem jelent veszélyt, védett ter-
mészeti területet, ökológiai hálózatot és érzékeny természeti területet nem érint. 
Természetvédelmi szempontból a jelenleginél kedvezőtlenebb helyzet nem ala-
kul ki. A tervezett tevékenységnek előreláthatólag lényeges kedvezőtlen hatása 
nem várható. Az élővilágra kifejtett hatás az érintett terület eddig is használt mi-
voltából adódóan nem lesz nagyobb az eddigiekhez képest. Mivel a tervezett 
beruházás már eddig is intenzíven használt területen történik, így megvalósulá-
sát követően normál üzemmenetet feltételezve az élővilágra kifejtett hatás vár-
hatóan minimális lesz. 
 
5.5. Hulladék  
 
Nem veszélyes hulladékok 
 
Kommunális hulladék (AK 20 03 01, egyéb települési hulladék, ideértve a ve-
gyes települési hulladékot is): 
 
A kommunális hulladékok elkülönített gyűjtését az üzemeltetés során is biztosít-
ják. A kommunális hulladékok gyűjtése a közszolgáltató által biztosított hulla-
dékgyűjtő edényzetben történik, elszállítására és további kezelésére a közszol-
gáltatóval szerződést kötnek. A szállítási gyakoriság heti 1 alkalom. 
 
A válogatás során keletkező hulladékok 
 
A hasznosítható hulladékokkal együtt esetlegesen beszállított, a technológiában 
nem kezelhető építési-bontási hulladékokat a darálást megelőzően kiválogatják 
és külön területen gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező hulladékszállító céggel a 
hulladék fajtájának megfelelő, érvényes kezelési engedéllyel rendelkező hulla-
dékkezelő partnerhez elszállíttatják. A válogatás során jellemzően az alábbi hul-
ladékok esetleges keletkezése várható: 
 

Azonosító kód Megnevezés 
17 02 01 fa 
17 02 02 üveg 
17 02 03 műanyag 
17 04 05 vas és acél 
17 05 04 föld és kövek 
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Veszélyes hulladékok 
 
A működés során üzemelő munkagépekből esetlegesen kifolyó olaj, üzemanyag, 
egyéb veszélyes anyag és azzal szennyeződő talaj, illetve annak felitatásából 
származó veszélyes anyaggal szennyezett felitatóanyag veszélyes hulladéknak 
minősül, melyet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek rész-
letes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben előírtak szerint 
kell összegyűjteni és engedéllyel rendelkező szállítónak, kezelőnek átadni. 
 
A hulladékgyűjtés során alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosítani kell, 
hogy a gyűjtés időtartama alatt a veszélyes hulladék ne szennyezze a környeze-
tet.  
 
A működés során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok: 

Azonosító 
kód 

Megnevezés 

17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek 

15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a 
közelebbről meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat 

15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett cso-
magolási hulladék 

 
 
 
Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok ép, szivárgás- és sérülésmentes 
gyűjtőedényzetben, fajtánként elkülönítve kerülnek gyűjtésre. A veszélyes hul-
ladékok szállításával, kezelésével engedéllyel rendelkező szakcéget kell meg-
bízni. 
 
Adminisztratív kötelezettségek: 
 
Nyilvántartás: 
A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 
szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet értelmében, a hulladék termelője, ke-
zelője nyilvántartást kell, hogy vezessen az átvett, kezelt és a tevékenységéből 
keletkező nem veszélyes és veszélyes hulladékok mennyiségéről és összetételé-
ről. A keletkezett hulladékok nyilvántartását a kormányrendelet 1. sz. melléklet-
ében előírt tartalommal kell vezetni. 
 
 
 



BRA-VAS ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. 
 

INERT HULLADÉK HASZNOSÍTÓ TELEP  ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ 

 

53 
 
 

Adatszolgáltatás: 
A hulladéktermelő telephelyenként és hulladéktípusonként rendszeres adatszol-
gáltatást teljesít, feltéve, hogy a telephelyén a tárgyévben képződött, továbbá 
birtokolt hulladék összes mennyisége 

a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot, 
b) nem veszélyes hulladék esetén - a c) pont kivételével - a 2000 kg-ot, 
c) nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot meghaladja. 

A hulladékkezelő adatszolgáltatási kötelezettsége a hulladékgazdálkodási enge-
délyhez kötött tevékenység esetén a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé 
válásával keletkezik. 
 
Az adatszolgáltatásra kötelezett az adatszolgáltatást a környezet védelmének ál-
talános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó 
előírásai szerint kell, hogy teljesítse. Az adatszolgáltatásra kötelezett hulladék-
termelő, valamint a nem veszélyes hulladék kezelést végző a képződött hulla-
dékról évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig szolgáltat adatot. 
 
5.6. Zaj 
 
Jelen fejezetben a beállt és megbízható üzemelésekkel foglalkozunk maximális 
leterheléssel.  
 
A tervezett hulladékkezelő üzemelése  
 
A tervezett hulladékkezelő telep műveleti jellemzőit a 2. fejezeteiben részletez-
tük.  
 
A hulladékkezelő telep zajvédelmi szempontból meghatározó technológiai mun-
kafolyamata a törőgép és kiszolgáló munkafolyamatai. A telephelyen az inert 
hulladék törését naponta, effektív napi 7 órában végzik. Névleges törési teljesít-
mény 200 t/h (187 kW).  
 
Az építési-bontási hulladékok kezeléséhez használt munkagépek:  
 

típus P (kW) LW (dB) 
XCG 235 láncos forgó kotró 116 97,1 
ZL 2002 típ. gumikerekes rakodógép  132 97,7 
HARTL PC1055 J törőgép   187 109,0 

P: motor teljesítmény (kW); LW: zajteljesítmény (dB).  
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A munkagépek LM zajszintje (dB):  
 

Hz 125 256 500 1000 2000 4000 
kotró 79,2 82,5 79,5 76 71,4 66,6 
rakodó 79,8 83,1 80,1 76,6 72,0 67,2 
törőgép 91,0 89,3 89,6 92,1 89,5 88,7 
szállítás 63,0 67,0 68,0 66,0 64,0 58,0 

 
A hulladékkezelő üzemelési zajforrások akusztikai adatai:  
 

Z megnevezése  LW (dB) ÜI/MI* (min/min) 
Z1. XCG 235 láncos forgó kotró 97,1 300/480 
Z2. ZL 2002 típ. gumikerekes rakodógép  97,7 420/480 
Z3.  HARTL PC1055 J törőgép   109,0 420/480 
Z4. tehergépkocsik  84,1 100/480 

LW: zajteljesítmény-szint (dB); ÜI/MI: hulladékkezelő üzemelési/megítélési idő 
(min/min); *: nappal. Mivel éjjel a hulladékkezelő nem üzemel, az éjjeli ÜI/MI: 
--/30 min/min. Üzemelési hely: szabadban, talajszinten. A közeli működés és 
kibocsátás miatt a zajforrásokat egy CP: centrumpontba koncentráljuk.  
 
A hulladékkezelő üzemelése során várható zajteljesítmény-szint (nappal): 108,9 
dB. Éjszakai üzemelés nincs.  
 
A létesítmény zajvédelmi hatásterületének határa a 284/2007. (X. 29.) 6. §-a 
alapján kerül meghatározásra. A tervezett létesítmény üzemi állapotának zajvé-
delmi szempontú hatásterületét a nappali állapot határozza meg. Megítélésünk 
szerint a tárgyi telephely zajvédelmi hatásterülete nem állhat fedésben más üze-
mi zajforrás közvetlen hatásterületével, ezért a zajkibocsátási határérték 
LKH=LTH (a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. számú melléklete értelmé-
ben).  
 
A hulladékkezelő telephely éjszaka és ünnepnapokon nem üzemel.  
 
 
5.7. Táj, művi környezet, ember 
 
A tervezett beruházás működtetése elősegíti a gazdaság élénkülését, a piaci ver-
senyképesség fenntartását, növeli a foglalkoztatottságot. A térség lakosságának 
életminőségében közvetlen, illetve közvetve is javító hatás érvényesül. 
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6. FELHAGYÁS 

A tevékenység felhagyásának hatásai 
 
A tevékenység felhagyására akkor kerülhet sor, ha már nincs piaci kereslet a 
hasznosítás során előállított termékre, már nem rentábilis a további üzemeltetés, 
stb. A tevékenység felhagyását követően a meglévő építmények, infrastruktúra – 
a technológia leszerelését, értékesítését – követően, várhatóan egyéb célra hasz-
nosíthatók. A telepített konténerek elszállításra kerülnek. A fentiek alapján a 
felhagyás környezeti hatásai nem jelentősek. 
 
 
7. A TEVÉKENYSÉG ELMARADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KÖRNYEZETI 
KÖVETKEZMÉNYEK 
 
7.1. A tevékenység elmaradásának levegővédelmi következményei 
 
A felhagyás során inert hulladék beszállítása és kezelése nem történik. Az átme-
netileg tárolt hulladékokat és őrleményeket elszállítják. Ezek rakodása és szállí-
tása kisebb légszennyezéssel jár, az üzemelési levegőterhelés kb. harmadával. A 
felhagyott hulladékkezelés miatt elmarad a telephely működési levegőterhelése.  
 
7.2. Víz 
 
Elmarad az üzemélés során történő vízfelhasználás (locsolóautós portalanítás, 
palackozott ivóvíz), egyéb hatása nincs a tevékenység elmaradásának. 
 
7.3. Talaj 
 
Elmarad a létesítmények telepítése. Nem történik meg a technológia kialakítása, 
elmarad a kivitelezési munkák talajra gyakorolt kismértékű hatása. 
 
7.4. Élővilág 
 
A jelenleg is feltárt környezeti, természeti állapot maradna meg, a jelenlegi tevé-
kenység tovább folytatódna. 
 
7.5. Hulladék 
 
Elmarad a tevékenység létesítéséből és működéséből származó hulladékképző-
dés. 
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7.6. Zaj 
 
A felhagyás során inert hulladék beszállítása és kezelése nem történik. Az átme-
netileg tárolt hulladékokat és őrleményeket elszállítják. Ezek rakodása és szállí-
tása kisebb zajkibocsátással jár, az üzemelési zajterhelés kb. harmadával. A fel-
hagyott hulladékkezelés miatt elmarad a telephely működési zajterhelése. 
 
7.7. Táj, művi környezet, ember 
 
A tervezett tevékenység elmaradása elsősorban a munkahely teremtés a gazda-
sági növekedés elmaradásában jelentkezik. Elmarad a kistérség számára fontos 
hulladékhasznosítási, fejlődési lehetőség. Elmarad a korszerű, környezetvédelmi 
szempontból is kedvező tevékenység megvalósítása.  
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8.  HATÁSTERÜLET MEGHATÁROZÁSA 
 
8.1. Levegő 
 
A hulladékkezelő üzemelésének hatásterületét terjedésszámítási modellekkel 
határozhatjuk meg. Ez számítható a diffúz forrásra vonatkozó 306/2010. (XII. 
23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pont szerinti módszer szerint. Domináns légszeny-
nyező anyagok: NO2 és PM10.  
 
Előbiek értelmében a hulladékkezelő üzemelés közvetlen hatásterülete NO2 vo-
natkozásában 97 m sugarú kör a diffúz források (kb. törőgép) körül. A hatásterü-
leten NO2 túllépés várható. Ebbe a sávba lakóház, védendő objektum nem esik. 
Ugyanakkor ezeken a pontokon sem várható határértéket meghaladó levegőter-
heltség. (Megjegyezzük, hogy locsolás nélkül a PM10 miatti hatásterület sugara 
330 m lenne. Kiemelten fontos az üzem közbeni rendszeres/szükség szerinti lo-
csolás!).  
 

 
Levegővédelmi hatásterület 

 
Közvetett hatásterület: a szállítási útvonalak és az őrlemény-felhasználási terüle-
tek/telephelyek környezete. A domináns kiporzások takarással, nedvesítéssel stb. 
csökkenthetők. 
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8.2. Víz 
 
A potenciális szennyező források (veszélyes anyag tároló, veszélyes hulladék 
gyűjtőhely) esetében a rendkívüli szennyezések megelőzéséhez szükséges mű-
szaki védelmet (szivárgásmentes gyűjtőedényzet, szükség esetén kármentő tálca) 
a létesítés során kialakítják. A gépek, berendezések megfelelő műszaki állapot-
ban tartásával és a technológiai fegyelem betartásával vízszennyezés nem való-
színűsíthető. A telephelyen folytatott tevékenység vízvédelmi hatásterülete a 
telephely területe. 
 
8.3. Hulladék 
 
A hatásterület a hulladékok esetében csak az egyes gyűjtőhelyek közvetlen kör-
nyezetére értelmezhető. A gyűjtőhelyek kialakítása (a telep maximális kapacitá-
sát figyelembe véve) megakadályozza a hulladékok környezetbe jutását, ezért 
annak további hatásterületét nem indokolt megjelölni. A létesítmény működése 
során keletkező valamennyi hulladék megfelelő gyűjtéséről gondoskodni kell. 
Az elszállítással és átvétellel megfelelő engedéllyel rendelkező szakcéget kell 
megbízni. Közvetlen hatásterület a telephelyen belül érvényesül, közvetett hatás-
terület a kapcsolódó hulladékkezelő vállalkozások telephelye. 
 
8.4. Talaj 
 
A potenciális szennyező források (veszélyes anyag tároló, veszélyes hulladék 
gyűjtőhely) esetében a rendkívüli szennyezések megelőzéséhez szükséges mű-
szaki védelmet (szivárgásmentes gyűjtőedényzet, szükség esetén kármentő tálca) 
a létesítés során kialakítják. A gépek, berendezések megfelelő műszaki állapot-
ban tartásával és a technológiai fegyelem betartásával talajszennyezés nem való-
színűsíthető. A telephelyen folytatott tevékenység talajvédelmi hatásterülete a 
telephely területe. 
 
8.5. Élővilág  
 
A terület vizsgálatát, az élőhelyek és életközösségeik számbavételét és a terve-
zett beruházás időbeni és térbeni kiterjedését figyelembe véve kijelenthetjük, 
hogy a kellő elővigyázatossággal végzett munkavégzés összességében minimális 
hatással lesz a hatásterületre és életközösségeire. 
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8.6. Zaj 
 
A zajvédelmi hatásterületet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § értelmében 
számítjuk; a hulladékkezelő környezetében található területekre ill. az itt becsül-
hető háttérterhelésekre tekintettel a 6. § (a) és (d) pontja alapján.  
 
A hulladékkezelő zajvédelmi hatásterületének határa az a vonal, ahol a zajforrás-
tól származó LZ zajterhelés: 
 

284/2007. (X. 29.) Kr. 6.§ LZ (dB) megjegyzés: ha 
a) LTH-10 ΔL>10 dB 
b) LHT ΔL≤10 dB 
c) LTH ΔL<0 dB 
d) LÜ nem védendő környezet 
e) 55/45 gazdasági környezet 

, ahol ΔL= LTH-LHT; LTH: zajterhelési határérték; LHT: háttérterhelés; LÜ: üdülő-
területre megállapított zajterhelési határérték. A tervezett hulladékkezelő telep 
HZ: zajvédelmi hatássugarának azt a távolságot tekintjük, ahol a zajterhelés le-
csökken LZ dB értékre.  
 
A tárgyi hulladékkezelő védendő lakó-környezetére is tekintettel az LZ=(LTH-
10)=40 (dB) alkalmazható. A gazdasági környezetben LZ=55 dB:  
 
A tárgyi hulladékkezelő zajvédelmi hatássugarai (m):  
 

terület LZ (dB)* hatássugár* (m) 
lakó 40 168 

gazdasági 55 <10 
mezőgazdasági 45 30 

*: nappal  
 
A számításoknál figyelembe vettük, hogy a tárgyi hulladékkezelő a rekultivált 
hulladéklerakó kb. 7,0 m-es mélyedésében üzemel. A földgátak zaj-
terelést/gátlást biztosítanak.  
 
A <168 m sugarú hatásterületen lakóházak nem találhatók. A gazdasági és me-
zőgazdasági területek irányába történő számítás teoretikus: ebbe az irányba a 
számított hatásterületen túl van a földgát.  
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Az üzemelési hatásterületet körrel szemléltetjük: sugara 170 m (adatbiztonsági 
okokból). A hatássugarat a tárgyi hulladékkezelő AK: akusztikai középpontjától 
kell mérni. AK a mobil hulladéktörő telepítési pontja.  
 

 
Zajvédelmi hatásterület 
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9. A HATÁSTERÜLET ÉRZÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATA, HATÁS-
ÉRTÉKELÉS 
 
9.1. Levegőkörnyezeti érzékenység 
 
A tárgyi hulladékkezelő terheléseinek hatására megváltozik a (közvetlen) hatás-
terület levegőterheltsége ill. az itt élő/dolgozó emberek egészségügyi kockázata. 
Utóbbi szoros kapcsolatban van a (járulékos) levegőterheltségekkel, ezért a le-
vegőkörnyezeti érzékenységet a megváltozott levegőterheltségekkel (levegőmi-
nőséggel) jellemezhetjük.  
 
A jelen dokumentációban bemutattuk a hulladékkezelő levegő-terheléseit ill. a 
levegőkörnyezeti hatásterületeket. Ezek az értékek jellemzik a várható elsődle-
ges hatásokat is, amennyiben nem történik technológiaváltás és jelentősebb ka-
pacitásváltozás.  
 
A tárgyi hulladékkezelő üzemelésekor módosul a jelenlegi levegőminőség: le-
vegőterheltség. Az állapotváltozás összehasonlítható az alapállapottal ill. a vo-
natkozó egészségügyi levegő-terheltségi határértékekkel is.  
 
A levegőkörnyezet jelentősebb állapotváltozása az üzemelés során történik a 
számított járulékos levegőterheltségi értékekkel. A munkagépek közvetlen kör-
nyezetében PM10 vonatkozásában 25 m távolságon belül egészségügyi határér-
téket meghaladó levegő-terheltség várható: ez a terület a lakosságtól védendő 
munkaterület.  
 
A korábbiakban bemutattuk, hogy a tárgyi hulladékkezelő levegőkörnyezete 
megfelelő minőségű (alap-terheltség és terhelhetőség kedvező).  
 
A C és CM levegőterheltségi értékeket összehasonlítva a 4/2011. (I. 14.) VM 
rendelet 1. sz. mellékletében előírt egészségügyi (órás) határértékekkel, megál-
lapítható: a diffúz levegő-terhelés levegőterheltséget növelő hatása nem jelentős 
ill. határértéket meghaladó levegőterheltség lakóterületen nem várható: 
CM+ALT<HÉ1. Az alap- és járulékos levegőterheltségek összege kisebb a vo-
natkozó órás egészségügyi levegőterheltségi határértékeknél a hulladékkezelő 
levegő-környezetében.  
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Éghajlat változás  
 
A telepítendő hulladékkezelő a közeli területek besugárzási és átszellőzési vi-
szonyait kismértékben megváltoztatja. Ez a változás klimatikus mértékű és je-
lentőségű eltéréseket nem okoz. 
 
9.2. Talaj 
 
Kismértékű kedvezőtlen hatás kizárólag az építés során jelentkezik, és a munka-
területen érvényesül, a 4.3. és 5.3. pontban foglalt előírások betartása mellett a 
hatás nem jelentős. 
 
9.3. Élővilág 
 
A megvalósítani kívánt tevékenység létrejöttét követően nincs olyan természet-
védelmi érték, amely károsodást szenvedne, másrészt a működés hatása az élővi-
lágra semleges. 
 
9.4. Víz 
 
A tervezett tevékenység hatásterülete a telephelyen belül érvényesül, a 4.2. és 
5.2. pontban foglalt előírások betartása mellett a hatás semleges. 
 
9.5. Hulladék 
 
A 4.5. és 5.5. pontban foglalt előírások betartása mellett a hatás semleges. 
 
9.6. Zaj 
 
A tárgyi hulladékkezelő, mint zajforrás által okozott Lt: hangnyomásszint hely-
hez kötött pontszerű zajforrástól származóként számolható. A várható zajkibo-
csátás értéke a zajforrás zajteljesítmény-szintjétől és a terjedés során fellépő ha-
tásoktól függ.  
 
A terjedési út során bekövetkező zajszint csökkenés meghatározása: 
 
A hang terjedésének számításánál az MSZ 15036:2002 hangterjedés a szabad-
ban szabvány képleteit vettük figyelembe. Az egyedi hangforrás közepétől st tá-
volságra eső terhelési ponton a hangnyomásszintet szélirányú terjedés esetén az 
alábbi egyenlet szerint számítjuk: 
 



BRA-VAS ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT. 
 

INERT HULLADÉK HASZNOSÍTÓ TELEP  ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ 

 

63 
 
 

Lt=(LW+K)+KIr-Kd-KL-Km-Kn-KB-Ke 
, ahol  

jelölés jelentés egység fejezet 
LW hangteljesítményszint dB 4. 
KIr irányítási index dB 5.1. 
K sugárzási térszög tényező dB 5.2. 
Kd távolság tényező dB 6.1. 
KL levegő elnyelés mértéke dB 6.2. 
Km a talaj és az időjárás csillapító hatása dB 6.3. 
Kn a növényzet hatása dB 6.4.1. 
KB a beépítettség hatása dB 6.4.2. 
Ke beiktatási/árnyékolási veszteség dB 6.5. 
Kt visszaverődés/tükörforrás dB 6.7. 
Kh hosszú távú középérték dB 8. 

 
A domináns Kd távolságtól függő tényező értéke a gömbhullám elméletéből 
adódik: Kd=20 lg(st/s0)+11 , ahol  
 st - a zajforrás és a megítélési pont átlagos távolsága (m) (6.1.í9)  
 s0 - referencia érték (1 m) 
 
Hangnyomásszint st távolságban: Lt=(LW+KIr+KΩ+Kt)-(Kd+ΣK)  
 
Számítási eredményeinket az alábbi táblázatban összesítjük:  
 

Z1-Z4 MP1 MP2 MP3 
funkció T Th Lk 
st (m) 300 118 236 

LTH (dB) 50 60 50 
LKH (dB) 50 60 50 
LW (dB) 108,9 108,9 108,9 
KΩ (dB) 3,0 3,0 3,0 
Kd (dB) 60,5 52,4 58,5 
KL (dB) 0,6 0,2 0,5 
Km (dB) 4,6 4,3 4,6 
Kn (dB) 0,0 0,0 0,0 
KB (dB) 0,0 0,0 0,0 
Kz (dB) 11,3 11,0 12,5 
KR (dB) 0,0 0,0 0,0 

LAeq (dB) 34,9 43,9 35,9 
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LAM (dB) 34,9 43,9 35,9 
LAE (dB) 34,9 43,9 35,9 
T (dB) -15,1 -16,1 -14,1 

megfelel igen igen igen 
Az E: vizsgálati eredmény E=LAM; a K: zajvédelmi követelmény K=LKH. A T: 
túllépés mértéke T=(E-K). A tárgyi hulladékkezelő telephez legközelebbi vé-
dendő létesítményeknél E<K: a zajkibocsátás a követelményértéknek megfelel.  
 

A tárgyi hulladékkezelő telep üzemelésének nincs zajvédelmi akadálya. 
 
A többi védendő létesítmény/lakóház távolabb van a tárgyi telep akusztikai kö-
zéppontjától; az ezeknél számított hangnyomás-szint is kisebb az előző értékek-
nél.  
 
Rezgésforrás a pofástörő: az őrlőlap alternatív ingamozgást végez. Egyenletes 
adagoláskor, a rugalmas alapozásra tekintettel a rezgés hatása elhanyagolható.  
 
Összesítve megállapítható, hogy a tervezett hulladékkezelő létesítése és 
üzemeltetése zajvédelmi szempontból megfelelő.  
 
9.7. Táj, település, ember 
 
A 4.7. és 5.7. pontban foglaltak alapján a tervezett létesítmény kifejezetten ér-
tékteremtő hatással van a környezetére. 
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10. MONITORING RENDSZER 
 
Levegővédelmi szempontból: jelen dokumentációban vizsgáltuk a levegőterhelés 
jellemzőit és hatását. Megállapítottuk, hogy a legkedvezőtlenebb kibocsátási 
adatok és leggyakoribb meteorológiai jellemzők esetén sem várható a vonatkozó 
kibocsátási és terheltségi határértékeket meghaladó terhelés és levegőterheltség 
lakóövezetben. Számítással igazoltuk, hogy a diffúz kibocsátás terhelhetőséget 
csökkentő hatása nem számottevő ill. határértéket meghaladó levegőterheltség 
nem várható. Előbbiekre tekintettel folyamatos levegőterhelést és levegőterhelt-
séget mérő rendszerek beépítése nem indokolt. A diffúz levegőterhelő forrás 
rendszeres mérése nem szükséges. 
 
Zaj- és rezgésvédelmi szempontból: jelen dokumentációban vizsgáltuk a zajter-
helés jellemzőit és hatását. Megállapítottuk, hogy a legkedvezőtlenebb zajkibo-
csátás esetén sem várható a zajterhelési határértékeket meghaladó terhelés lakó-
övezetben. Előbbiekre tekintettel folyamatos zajterhelést mérő rendszerek beépí-
tése nem indokolt.  
 
Természetvédelmi szempontból: a beruházás és az üzemelés jelentős környezeti 
hatást nem fog kifejteni normál üzemi működést feltételezve. Monitoring végzé-
sét nem javasoljuk. 
 
Talaj- és vízvédelmi szempontból: monitoring végzése nem indokolt, mivel a 
tevékenység során felhasznált veszélyes anyagok, illetve a keletkező veszélyes 
hulladékok szigetelt aljzattal rendelkező épületen belül, szigetelt –szükség esetén 
kármentő tálcában elhelyezett - edényzetben kerülnek tárolásra, gyűjtésre. 
 
Hulladékgazdálkodási szempontból: monitoring végzését nem tartjuk szüksé-
gesnek. 
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11. AZ ÜZEMBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ ÉS HAVÁRIA ESETÉN 
MEGTEENDŐ INTÉZKEDÉSEK BEMUTATÁSA 
 
Megelőzés 
 
A rendkívüli szennyezések megelőzésének legbiztosabb eszköze, ha azokat a 
gépeket, berendezéseket, technológiákat, folyamatokat, amelyek a környezet-
szennyezés potenciális veszélyét hordozzák, biztonsági védelemmel látják el, 
megfelelően karbantartják és felügyelik.  
 
Ezen túl nagy gondot kell fordítani a dolgozók képzésére, az erőforrások biztosí-
tására és a szükséges és elégséges mennyiségű kárelhárítási anyagok beszerzésé-
re. A feltételek megteremtéséért a munkahelyi vezetők és a felső vezetők felelő-
sek. 
 
A megelőzés érdekében biztosítani kell az alábbi folyamatok biztonságát: 
 
Veszélyes anyag tárolás: 
A veszélyes anyagokat anyagi minőségüknek megfelelő, a szállításhoz használt 
csomagolóeszközben kell tárolni. A veszélyes anyagok kezelését csak megfelelő 
képesítéssel rendelkező dolgozó végezheti a kötelező védőfelszerelés használata 
mellett. A felhasználási terület aljzatát úgy kell kialakítani, hogy a kiömlő anya-
gok hatásainak legalább rövid ideig ellen tudjanak állni még akkor is, ha az elfo-
lyás jelentős mértékű. 
 
Technológiai rendszerek karbantartása, a technológiai fegyelem betartása: 
Az alkalmazott gépeket, berendezéseket, az azokon dolgozók és a műszakveze-
tők rendszeresen felülvizsgálják napi, havi és éves karbantartási terv alapján. A 
speciálisan erre a területre készített utasítások szerint kell végezni ezt a tevé-
kenységet. Az esetleges eltéréseket, vagy az arra utaló jeleket a dolgozók, a mű-
szakvezető felé jelentik, így kiszűrve csökkenteni lehet az ebből eredő veszélye-
ket. 
 
Telephelyen belüli közlekedés: 
Biztosítani kell a biztonságos közlekedés lehetőségét a közlekedési utak megfe-
lelő karbantartásával. A megfelelő műszaki állapotú járművek használatával ki 
kell szűrni a meghibásodásból eredeztethető balesetveszélyt. A közlekedőkkel 
be kell tartatni a telephelyen belül is a KRESZ szabályait. 
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Fejlesztés: 
Törekedni kell arra, hogy a technológiában található potenciális veszélyeztető 
elemeket (gépek, berendezések, folyamatok, eljárások) folyamatosan korsze-
rűbbre, biztonságosabbra cseréljék, illetve amennyiben ez nem járható, akkor a 
régi rendszerek biztonságát kell fokozni. 
 
Erőforrás szükséglet és biztosítása 
 
Humán erőforrások: 
Az esetlegesen bekövetkező káresemények elhárítását a munkahelyeken dolgo-
zók és a kivezényelt szakemberek együttesen végzik el a műszakvezető közvet-
len irányításával. Baleset esetén elvégzendő teendőket oktatások keretében sajá-
títják el a dolgozók. Az oktatás kiterjed különös tekintettel: 
- az egyes dolgozók kárelhárítás során végzendő feladataira 
- a beavatkozási pontok ismertetésére és  
- az értesítés rendjére. 
 
A működést irányító vezetők feladatai: 
• elvégzik a helyzetelemzést és a helyzetértékelést, így: 
• azonosítják a veszélyhelyzetet előidéző tényezőket, feltárják a veszélyfor-
rásokat, 
• felmérik a veszély várható hatásait, következményeit, nagyságát, súlyos-
ságát, 
• intézkednek a veszélyhelyzet megszüntetésének, csökkentésének módjá-
ról,  
• jelzik a veszélyes hatások terjedési irányát, hatásvonalát, térbeli és időbeli 
eloszlását,  
• valószínűsítik a károsodás jellegét, mértékét, 
• irányítják és ellenőrzik a dolgozók rendkívüli esemény hatásának meg-
szüntetésére irányuló tevékenységét, 
• meghatározzák a kivonuló személyi állomány összetételét és a szükséges 
felszereléseket, 
• kezdeményezik külső szervezeteknél a telephely lehetőségeit meghaladó 
esetben további külső erők, műszaki-technikai eszközök alkalmazását, 
• korlátozzák, illetve megtiltják a járműforgalmat, a személyek be- és kilép-
tetését, illetőleg az ott tartózkodást feltételekhez köthetik, 
• kötelesek a riasztás megtörténte után a hatóságok, szükség esetén a lakos-
ság tájékoztatásáról gondoskodni, 
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• együttműködnek külső erők - hivatásos tűzoltóság, polgári védelem, men-
tőszolgálat rendőrség, környezetvédelem beavatkozása és a saját erők közremű-
ködése esetén a polgármester által kijelölt vezető mentésirányítóval, ill. a tűzol-
tást vezetővel, 
• eleget tesznek a hatóságok és intézmények felé az elrendelt bejelentési, 
adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségnek. 
 
Kárelhárítási anyagok biztosítása, pótlása: 
 
A kárelhárítási anyagok helyének ismeretét, a folyamatos hozzáférés lehetőségét 
és helyes alkalmazásuk módját a működést irányító vezetők, illetve a munka és 
környezetvédelmi megbízottak kötelesek oktatás keretében a dolgozókkal meg-
ismertetni, ismereteiket számonkérni. A nem megfelelő mennyiségben rendelke-
zésre álló kárelhárítási anyagokat a dolgozók kezdeményezésére a működést 
irányító vezetők jóváhagyásával pótolni kell. 
 
A kárelhárítási műveletek technológiai utasításai 
 
A lehetséges veszélyforrások: 
1. veszélyes anyag jut a munkatérbe, környezetbe, 
2. veszélyes hulladék jut a munkatérbe, környezetbe. 
 
A technológia nem üzemszerű működése során az abban használt, vagy abban 
keletkezett, a környezet elemeire veszélyes anyagok, környezetbe jutása és a 
környezet egyes elemeinek veszélyeztetése esetén az alábbiak a teendők: 
- Amennyiben a telephelyen belül keletkezett szennyezés az óvintézkedések 
ellenére vízminőséget veszélyeztet, értesíteni kell a környezetvédelmi hatóságot 
és a katasztrófavédelmi igazgatóságot. 
 
- Teendők, ha veszélyes anyag, veszélyes hulladék jut a munkatérbe, környe-
zetbe 
Amennyiben az alkalmazott veszélyes anyagok, veszélyes hulladékok csomago-
ló anyaga, edényzete megsérül és az anyag a munkatérbe, környezetbe jut, akkor 
az alábbiak a teendők: 
• hiba okának megszüntetése: a hiba okát felfedezve meg kell azt szüntetni, 
tehát a sérült csomagolóeszközű anyagot át kell csomagolni, vagy kármentőbe 
kell helyezni. Fontos, hogy a szennyezés utánpótlása megszűnjön, 
• összegyűjtés: a kiömlő anyagot közvetlenül szivárgásmentes edényben 
össze kell gyűjteni.  
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- Általános teendők  
• A sérült edényzetekből a bennük levő veszélyes anyagot, hulladékot ép 
edényzetekbe kell átmenteni. 
• Csökkenteni kell a kiömlő veszélyes anyag/hulladék mennyiségét a meg-
felelő szelepek, csapok lezárásával, 
• Meg kell akadályozni a folyadék szétterjedését a konténerekben, környe-
zetben. 
• Meg kell akadályozni továbbá a folyadék talajra/felszín alatti vízbe jutá-
sát. 
• Azonnal el kell kezdeni a kiömlött veszélyes anyag negatív hatását ellen-
súlyozó beavatkozást. 
 
A kárelhárítás során keletkező veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása, ártalmat-
lanítása 
 
A kárelhárítás során keletkező hulladék egy részét a szennyező anyag anyagi 
minőségénél fogva veszélyes hulladékként kell gyűjteni, kezelni (pl. szénhidro-
génnel, egyéb veszélyes anyaggal szennyezett anyagok). A kárelhárítás során 
keletkező hulladék magában foglalja a kármentesítéshez használt anyagokat, 
valamint a szennyező anyagokat. A veszélyes hulladékokat az anyagi minősé-
güknek megfelelő (pl. műanyag hordó, vagy fémkonténer), ép, sérülésmentes 
tároló edényzetben össze kell gyűjteni, azokat feliratozni kell és biztosítani, 
hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá. A hulladékot a gyűjtőhelyen kell el-
szállításig gyűjteni. 
 
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 
szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben előírásait be kell tartani. A veszé-
lyes, és nem veszélyes hulladékok esetében is a 309/2014. (XII. 11.) Korm. ren-
delet szerint kell végezni a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszol-
gáltatási kötelezettségeket. A keletkező hulladék szállításával, kezelésével csak 
arra felhatalmazott (hulladék szállítási/kezelési engedéllyel rendelkező) szerve-
zetet lehet megbízni. 
 
Munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok 
 
A kárelhárítás folyamata során maradéktalanul be kell tartani a munkavédelmi 
és tűzvédelmi szabályokat, amelyeket oktatás keretében kell elsajátítaniuk a dol-
gozóknak. A szabályok természetesen a telephelyen állandóan, vagy eseti jel-
leggel munkát végző külső szervezetek dolgozóira, munkatársaira is érvényesek, 
melyeket a területátadási jegyzőkönyvekben rögzíteni, vagy azokhoz mellékelni 
kell és a munkálatok során érvényesíteni kell. 
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A kárelhárítás során a haváriát okozó anyag az elhárításban részt vevő szemé-
lyekre is potenciális veszélyt jelent, ezért különösen fontos a szennyező anyag 
fajtájának, kémiai, fizikai jellemzőinek, illetve lehetőség szerint koncentrációjá-
nak ismerete. A kárelhárítás során az anyaggal történő közvetlen érintkezés le-
hetőségét megelőzően a munkát végzőket tájékoztatni kell ezekről. 
 
A konkrét esetet, illetve a veszélyeztetés jellegét figyelembe véve az előírt 
egyéni védőfelszereléseket haladéktalanul fel kell venni és az elhárítás során 
azokat használni kell, valamint ügyelni kell azok megfelelő használatára. 
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12. ÖSSZEFOGLALÁS 
 
Hazánkban az építési és bontási hulladékok mennyisége az építőipar jelenlegi 
fejlődésével párhuzamosan egyre növekvő tendenciát mutat, azaz nyilvánvaló az 
is, hogy a növekvő hulladékmennyiséghez kell igazítani a hulladék feldolgozó 
kapacitást. Magyarország területén, illetve az érintett régióban – a fentiekben 
leírtakat figyelembe véve - reális igényként jelentkezik a meglévő építési és bon-
tási hulladék hasznosító kapacitás bővítése. 
 
A BRA-VAS Építőipari és Kereskedelmi Kft. a fentiekben vázolt igények kielé-
gítésére célul tűzte ki, hogy a Szentlőrinc 0207/12 hrsz. alatti ingatlanon olyan 
komplex hulladék kezelő rendszert valósít meg, mely alkalmas az építési és bon-
tási hulladékok hasznosítására, azaz a hulladék aprítására, osztályozására és a 
hasznosítható részek különválasztására. 
 
A BRA-VAS Építőipari és Kereskedelmi Kft. (7632 Pécs, Nyárfa utca 33.) a 
Szentlőrinc 0207/12 hrsz. alatti ingatlanon Inert hulladék Hasznosító Telep ki-
alakítását és működtetését tervezi. A Kft. meglévő tapasztalatait és gépparkját 
felhasználva a jövőben a Szentlőrinc 0207/12 hrsz. alatti ingatlanon kíván Inert 
hulladék Hasznosító Telepet létrehozni és üzemeltetni. 
 
A tervezett Inert Hulladék Hasznosító Telep építésének, üzemeltetésének, felha-
gyásának környezeti elemekre gyakorolt hatásait megvizsgáltuk. 
 
 
Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a Szentlőrinc 0207/12 
hrsz. alatti ingatlanon tervezett Inert Hulladék Hasznosító Telep építése, 
üzemeltetése, felhagyása során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás. 
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      Szentlőrinc Város Önkormányzat 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2020. március 26-i rendes/rendkívüli testületi ülésére 
 

Tárgy: Előterjesztés Szentlőrinc Város 2019-2024 
év közötti gazdasági programjáról és 
fejlesztési tervéről 

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 
Véleményezésre megkapta: Jogi-Ügyrendi és Humán Bizottság 

Pénzügyi Bizottság 
 
(A gazdasági program terjedelme miatt elektronikus úton kerül kiküldésre) 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az elmúlt években jelentős változáson ment át a Városi Önkormányzat által fenntartott 
intézmények köre, így jelentősen módosult a feladatellátási kötelezettségünk is. Első lépésben 
megtörtént az iskolák részleges, majd teljes központosítása, azzal, hogy az épületek az oktatásnál 
továbbra is önkormányzati tulajdonokban maradtak. Ennek azért van jelentősége, mert az 
államháztartási törvény értelmében beruházásokra, az iskoláknál a lehetőség megmaradt, mellyel 
több esetben éltünk is, és jelentős segítséget nyújtottunk épületfelújításokhoz.  
 
Az önkormányzati ingatlan állományunk növekedett, a bérlakás -állományuk tekintetében 
jelentős beruházásokra került sor, amely során 16 lakásunk megújult. A városban nem csak az 
egészségügyi alapellátás teljeskörű, de az Eszterházy Egészségközpont révén emeltszintű ellátás 
is biztosítunk a város és környék lakosságának. Az óvodáink és a bölcsődénk fogadja a 
szentlőrinci, kacsótai valamint a csonkamindszenti gyermekeket. A szociális ágazat valamennyi 
területen sok esetben a város határait túllépve biztosítja a szükséges ellátási formákat, bővítés a 
következő években a bölcsödénél indokolt és az időskorú ellátás feltételeit kell javítani. A Közös 
Önkormányzati Hivatal folyamatosan bővülő feladatai ellenére jó színvonalon végzi feladatát. A 
kulturális ágazat kötelező intézményeinél elsősorban a tárgyi feltételek biztosítottak, de azok 
tartalommal való megtöltése hullámzó. Szentlőrinc város önként vállalt feladatként támogatja a 
helyi civil, sport és kulturális életet.  
Tisztelt Képviselő-testület azt gondolom, hogy az elmúlt öt év alapgondolata az előkészítés a 
fenntarthatóság jegyében volt. Ennek legfontosabb eleme az épített és természeti környezet, és az 
azt kímélő bővülő gazdaság fejlett infrastruktúrával. A megvalósítás érdekében célul tűztük ki, 
hogy az Uniós pályázatokon sikeresen szerepeljen a város és a meglévő intézmény-hálózat 
valamennyi elemét megtudjuk újítani. Az elmúlt évek eredményei lehetővé teszik számunkra, 
hogy a 2019-2025. közötti ciklusban bizonyítsuk, hogy a fent meghatározott alapelveknek 
megtudtunk/megtudunk felelni. Szentlőrinc ne csak a járás, hanem a megye egyik kiemelkedően 
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teljesítő gazdasági szereplője, legyen. Az elmúlt öt évben a város iparűzési adóbevételei 33,5% 
százalékkal nőttek.  
A vállalkozások töretlen fejlődése jövőben is alapvető érdekünk, hiszen az így keletkező 
adóbevételek adják meg gazdasági önállóságunk alapját teremtik meg a különféle pályázatok 
önerejét, a foglalkoztatás bővülésével pedig csökkenthetik szociális kiadásainkat. Az 
önkormányzat ezért is tűzte célul a településen áthaladó 6-os számú főúttól északra található 
iparterület fejlesztését., melynek első lépcsőjében a TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 támogatásból 
két darab új 100 %-ban saját tulajdonú ipari csarnok létesítésére, kerül sor. A meglévő nagyobb 
foglalkoztatók mellett jelentős az egyéni vállalkozók száma is.  
A további fejlődés szempontjából fontos a szakképzés lehetőségeinek javítása, ezért jó az 
együttműködésünk Pécsi Szakképzési Centrummal, valamint az AM DASzK, Ujhelyi Imre 
Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumával. 
A gazdaság fejlesztése nem járt együtt a természeti környezet rombolásával. Szentlőrinc továbbra 
is zöld város, megőriztük, sőt fejlesztettük meglévő parkjainkat a város talán soha nem volt 
annyira virágos és rendezett, mint az elmúlt esztendőkben.  
 
Az önkormányzat a megyében sikeresen pályázott Európai Uniós forrásokra, melyek 
megvalósításakor kiemelt figyelmet fordítottunk az épített környezetre, az energia-
takarékosságra, a megújuló energiák telepítésére, természetesen ezt a programot folytatni fogjuk.  
Eredményként tekinthetünk arra, hogy Szentlőrinc azon kevés városok egyike, amely esetében a 
távhőszolgáltatás teljes mértékben zöldenergiával működik.  Tárgyalásokat folytatunk egy az 
önkormányzat területén létrehozandó napelem-park, építése tekintetében, amely reményeink 
szerint akár 2021-ben megvalósításra kerülhet. 
A következő öt évben összhangban a kormány és az Európai Unió döntéseivel kiemelt figyelmet 
fordítunk a klímaváltozásra a városra gyakorolt negatív hatások megelőzésére, valamint a 
szociális háló erősítésére az időskorú ellátás javítására, az európai összetartozást erősítő 
kulturális értékek szellemiség terjesztésére, a foglalkoztatás legalább jelenlegi szintű 
fenntartására.  
Tekintettel arra, hogy az Európai Uniónak még nincs elfogadott költségvetése, így az sem látszik, 
hogy Magyarország milyen uniós támogatásokra számíthat, ezért az alább megfogalmazottak 
lehet, hogy két év múlva módosításokra szorulnak.  
A város alapvető célja a jelenleg működő nagyfoglalkoztatók megtartása mellett, hogy a városban 
a több tucat magánvállalkozás továbbra is működjön, ennek megfelelően az adózási terheket nem 
kívánjuk növelni. A 6-os úttól északra épülő ipariterület 2020/2021-es megnyitásával új 
vállalkozók telepednek le Szentlőrincen, illetve a már helyben működők telephelyüket bővítve 
költöznek ide. Ez azért is fontos, mert több nagyfoglalkoztatónál gyorsult fel az autómatizálás, és 
ez esetenként elbocsájtásokkal járhat, mely munkaerőt az újak foglalkoztatni tudnák. Az ipar és a 
szolgáltatások fejlesztési irányát segítendő feladatunk, hogy a ciklusban az Önkormányzat 
kezdeményezésével a Pécsi Szakképzési Centruma DASZK Szentlőrinci Intézménye a Pécsi 
Tudomány Egyetem és város gazdasági szereplői között egy szoros és intézményesült 
együttműködés alakuljon ki. Ezen feladat nem az önkormányzat, kötelessége, ennek ellenére 
fontos kiemelkedési pont lehet a város életében. 
 
 A klímavédelem érdekében el kell készíteni a város vízvédelmi terveit melyek megvalósításával 
megfogjuk előzni a villám-árvizek és a magas talajvíz negatív hatását. Fontosnak tartjuk, hogy 
újabb napelem-parkok, vagy más a megújuló energiát segítő beruházások valósuljanak meg 
Szentlőrincen.  
Az önkormányzat számára a „zöld város” kifejezés nem csak egy jelszó, hanem közterületei, 
parkjai gondozásával, fejlesztésével azért tenni is kívánunk, illetve megkezdjük annak vizsgálatát, 
hogy a meglévő jelentős erdő területünk mellett hol tudnánk újabbakat telepíteni.  
Fontos feladat, hogy a törvények által biztosított állami ellátások mellett a lehető legteljesebben 
megfeleljünk szociális ellátási kötelezettségeinknek. Ezért indokolt – a foglalkoztatás megőrzése 
miatt is – a bölcsőde további bővítése.  
A pénzbeni juttatások mellett fontos a mind nagyobb igénnyel megjelenő házisegítségnyújtás 
feltételeinek - beleértve az ott dolgozók megbecsülését is – javítása. De összességében is 
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elmondható, hogy a szociális területen dolgozók évek óta húzódó bérrendezése a folyamatos 
pótlékokkal nem megoldható és belátható időn belül jelentős munkaerőhiányt eredményezhet. 
Továbbra is segíteni kívánjuk a környező települések feladatellátását is valamennyi területen, 
ahol ezt a községek igénylik.  
A következő öt esztendő egyik Európai Unió által is elismert feladata lesz az időskorú ellátás 
javítása, ahol állandó nehezen eldönthető kérdés, hogy meddig lehet elsősorban az egyedül előkét 
otthonukban ellátni, a már említett házisegítség-nyújtással, és mikortól indokolt állandó 
felügyeletet biztosító bentlakásos intézményben, ezért is meg kell valósítanunk a jelenlegi otthon 
felújítását és kell előkészítenünk a meglévő otthon bővítését, vagy egy új nagyobb kapacitású 
épület megépítését. Fontos megemlíteni, hogy továbbra is együttműködünk a Máltai 
Szeretetszolgálattal, és a Katolikus Karitásszal, amely a szociális feladatok mellett óvodai és iskolai 
feladatokat is elláthat.  
 
A város óvodái közül a Liszt Ferenc utcai épület tekintetében támogatási szerződéssel 
rendelkezünk, és jelen előterjesztés előkészítése alatt a beruházás közbeszereztetése van 
folyamatban. Az Arany János utcai épület felújítását a következő öt évben el kell végezni, forrást 
kell rá találnunk. 
A meglévő szervezeti felépítésen a kulturális és a közétkeztetési feladatok ellátása tekintetében 
indokolt lehet változtatni. Továbbra is segítjük Szentlőrinci Járás területén a községek szociális 
feladatellátását, orvosi ügyeletét és segítjük településeken működő óvodai ellátás szakmai 
munkáját, ellátjuk a jogi, munkaügyi gazdasági, pénzügyi munkaszervezeti feladataikat, a 
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül.  
Bár az önkormányzatnak nem feladata az iskolák fenntartása, mégis kiemelt figyelmet fordítunk 
azok támogatására. Részben ezt szolgálta a konyha gépbeszerzési pályázata is, és ennek az 
elkötelezettségnek a része az is, hogy az elmúlt évek egyik legjelentősebb beruházása az iskola 
renoválása volt. A következő Európai Uniós támogatási időszakban mindenképp pályázni fogunk 
az iskola teljeskörű felújítására. Támogatni fogunk más konkrét építkezéseket is, ha ahhoz 
segítségünket kérik, ilyen igény a Szakképző Iskola részéről már felmerült, amely elől korábban 
sem zárkóztunk el.  
Biztosítani fogjuk az egészségügyi alapellátás feltételeit, ennek utolsó tárgyi elemeként már az 
önkormányzati választások után került átadásra a Széchenyi utcai orvosi rendelő (itt kapott 
elhelyezést a teljes létszámmal működő védőnői szolgálat is) ezzel befejeződött a közel tíz éves 
döntő részében saját erőből finanszírozott munka. A városban valamennyi körzet kiváló munkát 
végző orvosokkal betöltött, de természetesen fel kell készülnünk a személyi változásokra is, amely 
a mai Magyarországi viszonyok mellet nem lesz egyszerű. A hétközi és hétvégi orvosi ügyeleti 
ellátás az egész országban rosszul működik, alapvető létszámhiánnyal küzd és költségei az egekbe 
szöktek, ezért is érthetetlen, hogy párhuzamosan létezik a sürgősségi ellátás is, valószínű csak ez 
utóbbira lenne szükség. Az önkormányzat a kórház és járóbeteg-ellátás feltételeit olyan 
mértékben tudja támogatni, ahogy azt megengedik neki.  
Szentlőrinciek nincs jelenleg működő városi múzeuma. A Brantner-emlékház fenntartását eddig 
is segítette az önkormányzat ezt a segítséget továbbra is szeretnénk nyújtani.  
A művelődésiház és a városi könyvtár tekintetében probléma, hogy az intézmény jelentős 
veszteséget termel, ezért a vezetésének ki kell dolgozni egy elképzelést a kapacitás jobb 
kihasználásáért, vagy a költségek jelentős csökkentéséről. A művelődésiház a szokásos 
rendezvények mellett nagyobb szerepet kell, hogy vállaljon a város rendezvényeinek 
szervezésében és a nyári programoknál vizsgálandó, hogy esetleg kevesebb, de akkor nagyobb 
közönséget mozgósító rendezvények nem lennének – e hatékonyabbak. A városi palettából 
gyakorlatilag hiányzó időszaki kiállításoknak tematikus programoknak is színesítenie kell a 
művelődési ház programját. Nagyon fontos, hogy az intézmény nyitottabb legyen a különféle 
közösségek felé és továbbra is de szervezetten biztosítsa a civil szervezetek elhelyezését.  Az 
eddigi munkán úgy gondolom változtatni kell. Az önkormányzat fontosnak tartja, hogy minél több 
iskolás, óvodás és természetesen a szüleik látogassák meg az intézményt vegyenek részt a 
programokban.  
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Ugyanakkor továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a város és a járás gyermekei számára az 
úszásoktatás feltételeit biztosítsuk ezért nem hagyhatunk fel a városi tanuszoda létrehozásának 
terveivel, melyre állami ígérvényünk van.   
 
A Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. és a Szentlőrinci közös Önkormányzati Hivatal közös 
munkájának együttműködésének eredményeként a parkjaink gondozottabbak, virágosabbak 
lettek. Meg kell azonban vizsgálni, hogy a munka színvonalának további javítása érdekében milyen 
változásokat kell hozni az állandó létszám tekintetében, részben a csökkenő közmunka miatt is, 
illetve mennyiben indokolt a géppark további bővítése.  
 
A városfejlesztés területén két fontos feladattal kell elsősorban foglalkoznunk. Elsőként be kell 
fejeznünk a már elnyert beruházásokat, de ezzel párhuzamosan meg kell kezdeni a felkészülést a 
következő időszak pályázataira, amely bonyolultabb lesz a korábbinál. Tekintettel arra is, hogy 
jelentősen nőni fog a közvetlen Brüsszelben kiírt pályázatok köre.  
Jelenleg folyamatban van a Liszt Ferenc utcai óvoda épület és a közvilágítás korszerűsítésének 
közbeszerzése. Mindkét beruházás várhatóan ez éveben (az óvod legkésőbb 2021 első felére) 
elkészül. A „zöld város” projekt keretében hamarosan kezdődik az Urbach tér a Horvát-Magyar 
Interreg programban a Kastélypark megújítása, előkészítés alatt van a Kulturális és Társadalmi 
Központ kialakítása, és a Szociális Központ felújítása. A beruházás nem csak épületfelújítást 
jelentett, hanem mentális gondoskodást is. A terveink szerint a Templom tér parkolójának 
burkolatcseréjével és a jelenleg hiányos közvilágítási rendszer megújításával egy sétálható új 
turisztikai attrakció jön létre.  
Az északi iparterület kialakítása- a nyár folyamán megkezdődik, amely során nem csak a két 
bérbeadható iparcsarnok jön létre, hanem bekötőút építéssel, a szennyvízcsatorna és vízvezeték 
építésével lehetőség nyílik a terület feltárására és a Kézmű Nonprofit Kft. szentlőrinci 
telephelyének bővítésére is. Ennek sikere óriási jelentőségű a város számára, hiszen a 
foglalkoztatás bővítése mellett jelentős adó és bérletidíj bevételekhez is juttatja a várost.  
elkészült a Szentlőrinc-Tarcsapuszta kerékpárút, amelynek az üzembehelyezése folyamatban van, 
amely a biztonság mellett talán a kerékpáros-turizmust is élénkítheti. A bölcsőde bővítése pedig 
összhangban a kormány foglalkoztatási politikájával elengedhetetlenül szükséges annak 
érdekében, hogy minél több édesanya tudjon munkát vállalni.  
Megkezdtük a felkészülést a következő időszakban elnyerhető hazai és Európai Uniós források 
elnyerése érdekében, már elkészültek az Arany János utcai óvoda, valamint az Órfű Barátság 
Kulcsosház tervei. Szükséges, hogy a Deák F. utcai épület és a Templom tér 1-3, 5-8 szám alatti 
épületek, valamint a városközpont kialakítása/átalakítása tekintetében rendelkezzünk tervekkel. 
Ha lesz pályázati lehetőség, akkor azok felhasználásával, ha nem akkor önerőből megkezdjük évi 
öt forintos keretösszeggel az utak, járdák felújítását. Kormányzati, vagy Uniós támogatás esetén 
ez természetesen többszörösére növekedhet.  
Ahogy a szociális feladatoknál már szó volt róla indokolt új bentlakásos idősotthon megépítése, 
melyhez a megfelelő helyszínről a képviselő-testületnek kell dönteni, ezt követően kezdhető meg 
az előkészítő munka. Ugyancsak szociális (vagy kulturális) típusú pályázat segíthet a 
Tarcsapusztai Kiskastély környékének rendbetételében.  
Meg kell vizsgálni, olyan új terület kiválasztásának lehetőségét, ahol családi házas lakótelkek 
alakíthatók ki.  
 
Szentlőrinc Város Önkormányzata továbbra is vallja, hogy a város és járás települései csak együtt 
fejlődhetnek. Ezért is támogatunk minden olyan kérést, amely a községektől érkezik. Ugyanakkor 
fontosnak tartjuk a Kisvárosok Szövetségének azon kezdeményezését, amely a Magyar 
Faluprogramhoz hasonlóan az ötezer főnél nagyobb települések (ezen belül a járás-székhelyek) 
kiemelt speciális támogatását szorgalmazza a kormánynál.  
 
A város jól működő nemzetközi kapcsolatait továbbra is fenn kívánja tartani. Kiemelt figyelmet 
fordítva a Urbach várossal fenntartott együttműködésre, át kell azonban értelmeznünk a sukosáni 
kapcsolatunkat. Új elemként a Visegrádi négyek számára biztosított források elnyerése érdekében 
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egy cseh-szlovák vagy lengyel várossal kötendő, vagy a határon túli magyar lakosságú településsel 
merülhet fel elsősorban az együttműködés.  
 
Az önkormányzat továbbra is kiemelt figyelmet fordít a városban működő kulturális, 
sportegyesületek, civil szervezetek támogatására. Továbbra is biztosítani kívánjuk 
működésükhöz, sport-tevékenységükhöz szükséges létesítményeket.  
A városban működő egyházakkal az önkormányzat kapcsolata az egymás munkájának 
elismerésén kölcsönös tiszteletén alapul.  
 
A fenti célok eléréséhez szükséges a képviselő-testület és a bizottságok felelősségteljes aktív 
munkája és nélkülözhetetlen az apparátus szakértő segítsége. A Szentlőrinc Közös Önkormányzati 
Hivatal alkalmas, mint vezetőit, mint pedig szakembereit tekintve arra, hogy a következő öt évben 
Szentlőrinc város az elmúlt évtizedekhez hasonlóan sikeres legyen.  
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1. BEVEZETŐ 
 
Szentlőrinc Város Önkormányzat feladatának tekinti, hogy a város középtávú 
célkitűzéseit úgy határozza meg, hogy azok csatlakozzanak a megyei-járási 
elképzelésekhez, ugyanakkor biztosítsák település kisvárosi jellegének megőrzését. 

Elsődleges cél a város, az intézményhálózat zavartalan, kiegyensúlyozott működtetése, 
fejlesztése, meghatározó cél a lakosok életkörülményeinek javítása, amelybe beletartozik 
az élhető, emberközeli kisvárosi környezet fenntartása, a megélhetési feltételek lehetőség 
szerint helyben történő biztosítása, a természeti-társadalmi környezetével összhangban, 
fenntartható módon fejlődő gazdaság kialakulásának támogatása, a földrajzi 
elhelyezkedésből adódó infrastrukturális és gazdasági lehetőségek mind teljesebb körű 
kihasználása. 

Az életminőség társadalmi aspektusainak javítására vonatkozó alapvető középtávú célok: 

- a város őrizze meg, lehetőség szerint növelje jelenlévő népességét, javítsa a fiatalok és 
idősek arányának egyensúlyát, 

- a közszolgáltatások magas minőségben és széles spektrumban álljanak helyben is 
rendelkezésre, lehetővé téve valamennyi társadalmi csoport minden igényének 
maximális kiszolgálását, 

- az esélyegyenlőség minél teljesebb garantálásával a városi élet valamennyi területén 
legyen biztosított mindenki számára a városi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, 

- a gazdasági életet meghatározó szereplői – a munkaadók, munkavállalók, a civil 
társadalom, a gazdaság- és fejlesztéspolitikai döntéshozók – között jöjjön létre szoros 
partnerségi kapcsolat 

- a civil szervezetek, az egyházak és más, a politikai-gazdasági életen túlmutató helyi 
szervezetek, szerveződések közösségteremtő, identitást meghatározó, a város 
érdekében tenni akaró munkáját támogatva a helyi társadalom kohéziójának erősítése. 

Jelen dokumentum a 2011 és 2014 közötti időszakra előirányzott Gazdasági Program 
felülvizsgálataként tovább folytatja a megkezdett utat. 

1.1. Jogszabályi háttér, a használt fogalmak 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a 
kötelezettségként állítja az önkormányzatok elé, hogy hosszú távú fejlesztési 
elképzeléseiket stratégiai dokumentumokban fogalmazzák meg. Ezek közül is kiemelt 
jelentőségű a törvényben nevesített gazdasági program, amely a stratégiai tervezés 
alapdokumentuma. 

A stratégia olyan, egymáshoz szorosan kapcsolódó célok együttese, amely egy kitűzött 
időszak alatt valósítandó meg. A stratégiai tervezés elsődlegesen arra a változásra irányul, 
amely során egy adott helyzetből el kell jutni egy jövőbeni, optimálisabb állapotba. A 
stratégiai tervezés ugyanakkor megpróbálja megteremteni és ellenőrzés alatt tartani a 
tervezés folyamatát és folyamatosságát is, hiszen a stratégiai tervezésben minden 
tevékenység, minden taktikai lépés a végső célok elérését szolgálja. 

Szentlőrinc   Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) – felismerve a stratégiai 
tervezés alapvetően meghatározó voltát a településfejlesztésben, 
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szolgáltatás-tervezésben – a stratégiaalkotás folyamatáról alkotott szabályokat a 
Képviselő- testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében rögzítette. 

Az Önkormányzat a stratégia alkotását és a kitűzött célok megvalósulását támogató tervek 
rendszerét három –egymásra épülő- dokumentum csoportra tagolja. 

A legmagasabb szinten az alapstratégia áll. Az alapstratégia nem egy tervezési 
dokumentum, hanem azon fejlesztési tervek összessége, amelyek hosszabb távra, 
általános és átfogó jelleggel határoznak meg az érvényes értékrenddel összhangban lévő 
fejlesztési, működési, szolgáltatási prioritásokat, elérendő célokat, a megoldások és 
változások fő irányait, valamint a megvalósulás legfontosabb feltételeit. A gazdasági 
program meghatározó része az alapstratégiának. 
 
A részstratégiák számítanak a stratégiai tervezés második szintjének. Ezek a tervek, 
programok, koncepciók kibontják és konkretizálják az alapstratégiákban kijelölt a 
célokat, megoldási, változási irányokat és a feltételeket. 
 
A harmadik szinten azok a dokumentumok helyezkednek el, melyek részstratégiákhoz 
kapcsolódva egy-egy feladatkört fognak át operatív megközelítésből, ezeket 
funkcióstratégiaként nevesíthetjük. Ezek már operatív tervek, amelyek részletesen 
foglalkoznak a megvalósítási módokkal, változásokkal és feltételekkel, az erőforrás-
kapacitás felmérésével, az erőforrás biztosításának lehetőségeivel, a felelősökkel, a 
végrehajtásban résztvevőkkel, a tervezési lépésekkel. 
 

 
 
A szabályozás célja, hogy a hosszú távú, átfogó és a részletes tervek úgy kerüljenek 
kidolgozásra, hogy együtt egységes és komplex célrendszert alkossanak, egymást 
kiegészítsék és egymásra hassanak. 

A stratégiai tervezés tehát olyan gondolkodási folyamat, amelynek segítségével az 
Önkormányzat követni tudja a társadalomban, illetve a gazdasági életben történő 
változásokat, megteremtve ezzel az esélyt, hogy dinamikus, tevékeny alakítója és ne 
elszenvedője legyen ezeknek a változásoknak.  
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1.2. A város földrajzi elhelyezkedése 

Szentlőrinc település a Bükkösdi-víz völgyének déli bejáratánál, az Ormánság északi 
kapujában fekszik eltérő jellegű tájak találkozásánál. A település Szigetvártól 16 
kilométerre, Pécstől 20 kilométer távolságra található a 6. számú főút mentén. 

A város társadalmi adatait (demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, 
foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, életminőség, térbeli-társadalmi rétegződés stb.), 
humán infrastruktúráját, valamint a településhálózati összefüggéseket, térségi 
kapcsolatokat részletesen Szentlőrinc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája,  
Szentlőrinc Város Önkormányzat 2019-2025. évi közterületi és ingatlanfejlesztési 
koncepció, Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója és a Sportfejlesztési Program a 
anyaga mutatja be. 
 

2. HELYZETÉRTÉKELÉS 
 
2.1. Előzmények 

 
Az előző ciklus Gazdasági Programja a 2014 és 2019 közötti időszakra fogalmazta meg a 
Képviselő-testület elképzeléseit a város fejlesztéséről és jelölte ki az elérendő célokat. A 
Gazdasági Program készítésekor a Képviselő-testület figyelembe vette az olyan, ma már 
aktív, létező stratégiákat, mint az Szentlőrinc Város Integrált Településfejlesztési 
Stratégiáját, Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját, Közbiztonsági Stratégiáját, 
valamint a társadalmi egyeztetésen már megméretett Szentlőrinc Város Önkormányzat 
2019-2025. évi közterületi és ingatlanfejlesztési koncepcióját, amely a jelen 
alapstartégiával egyidőben második olvasatban kerül beterjesztésre a képviselő-testület 
elé. Az Önkormányzat alapstratégiáját a Szentlőrinc Város Integrált Településfejlesztési 
Stratégiája, Szentlőrinc Város Önkormányzat 2019-2025. évi közterületi és 
ingatlanfejlesztési koncepció, Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója és a 
Sportfejlesztési Program együttesen alkotják. 
Egy komplex, egymásból építkező tervezési rendszernek azonban nem csak a 
részrendszerek belső koherenciáját kell biztosítania, hanem a tervek és azok 
végrehajtásának egymásra épültségét is. Az Szervezeti Működési Szabályzatról szóló 
6/2015. (III.27.) önkormányzatai rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 5. §-a alapján 1. A 
gazdasági programot a polgármester állítja össze és terjeszti elő. 2. A gazdasági program 
a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szólhat. 
3. A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten határozza meg mindazon 
célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi 
társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok figyelembevételével – a megyei térségi 
koncepciókhoz illeszkedve – az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt 
feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. SZMSZ a tervezési lépéseken túl szabályozza 
a stratégiák felülvizsgálatának rendjét is. A jelenlegi SZMSZ nem írja elő azonban 
szükségesnek tartjuk, hogy a választási ciklus utolsó félévében valamennyi tervre 
vonatkozóan stratégiai helyzetjelentéseket kell készíteni, amelyekben a bizottságok, a 
polgármester, valamint a Képviselő-testület értékeli a lezárulóban lévő ciklus 
eredményeit, állásfoglalásokat fogalmaznak meg a változtatási javaslatokat illetően, de 
ekkor már nem módosítják a stratégiákat. A Gazdasági Program felülvizsgálatával egy 
időben zajlott az Integrált Városfejlesztési Stratégia és a Városi Településfejlesztési 
Koncepció felülvizsgálata is. Az átdolgozás nyomán született Integrált Településfejlesztési 
Stratégia és a Városfejlesztési Koncepció jelen Gazdasági Programmal együtt alkotja majd 
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–képviselő-testületi jóváhagyását követően- az Önkormányzat alapstratégiáját, a három 
új alapdokumentum érvénybe lépése pedig szükségszerűen maga után vonja 
részstratégiák felülvizsgálatát is.A stratégiatervezésnek alapos előkészítő munkára, 
gazdasági, pénzügyi elemzésekre kell épülnie. Ezt kell alapvetőnek tekinteni akkor is, ha 
a határidők betartása, az előkészítési munkák időtartamának tervezése során nem tudunk 
figyelembe venni minden társadalmi, politikai, gazdasági bizonytalanságot, ami 
befolyásolhatja a tervek megvalósulását. 

 
2.2. A pénzügyi és vagyoni helyzet elemzése 

 
Az Önkormányzat sikeresen elindult a fenntartható, tudatos gazdálkodás útján, és a 
döntések meghozatalánál ezt az évek során szem előtt is tartotta. 
 
2.2.1. Pénzügyi helyzet 
 
Az Önkormányzat főbb bevételeinek alakulása (2017-2019)E Ft 

Bevételek megoszlása  2017 2018 2019 
Egyéb saját működési bevételek 99 290 130 593 111 899 
Működési célú ÁFA bevételek 12 026 14 244 12 366 
Kamatbevételek 272 490 195 

Intézményi működési bevételek összesen: 
111 
588 

145 
327 

124 
460 

Önkormányzati bérlakások bevétele  5 492 5 641 
Helyiség igénybevételi díj 1 011 1 200 1 221 
Földterület használati díj    
Bérleti díj bevételek összesen: 1011   
Vagyoni típusú adók 18 694 18 880 19 406 
Átengedett közhatalmi bevételek 16 622 17 328 18 125 
Helyi adók és adójellegű bevételek 121 633 114 405 139 515 
Talajterhelési díj   889 
Adópótlék, adóbírság 1759 1 436 1 626 

Közhatalmi bevételek összesen: 
158 
708 

152 
050 

179 
561 

Működési célú támogatásértékű bevétel 5 511 5 624 191 

Önkormányzat költségvetési támogatása 
837 
782 

909 
550 

942 
803 

Immateriális javak, tárgyi eszközök, önk.-i részesedés 
értékesítése 875 40 11 600 
Előző évi költségvetési visszatérülések    

Eu-s és hazai pályázati támogatások 169 151 811 270 
1 047 

865 
Pénzeszköz átvételek 5 511 5 624  
Előző évi pénzmaradvány működési és felhalmozási célú 
igénybevétele 123 607 377 979 

1 156 
297 

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek    

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 283 
615 

2 023 
861 

2 306 
479 
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Az Önkormányzat főbb kiadásainak alakulása (2017-2019) 
   E Ft 

Kiadások megoszlása 2017-2019 2017 2018 2019 
Működési kiadások 301 711 320 072 350 672 
Társadalom- és szociálpolitikai kiadások (segélyek) 5 962 5 789 5 505 
Beruházások  13 954 48 727 30 941 
Felújítás összesen 30 590 32 594 1 045 262 
Egyéb Felhalmozási kiadások összesen 2 799 1 800 1 800 
Finanszírozási kiadások összesen 391 854 445 125 470 843 
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 030 254 1 246 041 2 527 238 

 
2.2.2. Vagyoni helyzet 
Az önkormányzat vagyona a 2019 évi zárómérleg alapján 5 019 294 ezer forint. 
 
A vagyonszerkezet 
 

Vagyonelem megnevezése 

Az összes 
vagyonból a 

vagyon 
részaránya 

Forgalomképtelen törzsvagyon (nem értékesíthető, 
nem terhelhető, a kötelező feladatok ellátását 
biztosító vagyon) 

33,42% 

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 
(meghatározott feltételekkel értékesíthető, illetve 
megterhelhető vagyon) 

29,61% 

Egyéb (forgalomképes vagyon, amely szabadon 
értékesíthető és megterhelhető) 36,95% 

2.3. Az Európai Unió prioritásai 2020-ig 
 
Az Európai Unió mindent megtesz annak érdekében, hogy sikerrel felülkerekedjen a 
2008-as válság hatásain és megteremtse azokat a feltételeket, amelyek a gazdasági 
versenyképesség és a foglalkoztatási növeléséhez szükségesek.  Az Európa 2020 stratégia 
olyan növekedést hivatott megvalósítani, amely „intelligens”, azaz amelynek esetében az 
oktatási, a kutatási és az innovációs beruházások hatékonyabbak, fenntartható, mert 
kulcseleme az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállás, és inkluzív, mivel 
nagy hangsúlyt fektet a munkahelyteremtésre és a szegénység csökkentésére. A stratégia 
középpontjában öt ambiciózus célkitűzés áll, amelyek a foglalkoztatással, az innovációval, 
az oktatással, a szegénység visszaszorításával és az éghajlat-politikával/energiaüggyel 
kapcsolatosak. 

Az Európai Uniónak 2020-ra teljesítenie kell/et az alábbi célokat: 
1. a foglalkoztatás terén biztosítani kell, hogy a 20–64 évesek körében a 

foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot. 
 

2. a K+F fejlesztéseket növelni kell. Az Európai Unió GDP-jének 3%-át a kutatásba és a 
fejlesztésbe kell fektetni. 

3. az éghajlatvédelem és fenntartható energiagazdálkodás terén az üvegházhatást okozó 
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gázok kibocsátását 20%-kal csökkenteni kell az 1990-es szinthez képest (vagy akár 
30%- kal, ha adottak az ehhez szükséges feltételek). A megújuló energiaforrások 
arányát 20%-ra kell növelni. Az energiahatékonyságot 20%-kal kell javítani. 
 

4. az oktatás területén a korai iskolaelhagyók arányának 10% alá csökkentése a cél. Ezen 
felül el kell érni, hogy a 30 és 34 év közötti uniós lakosok legalább 40%-a felsőfokú 
végzettséggel rendelkezzen. 
 

5. küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen úgy, hogy legalább 20 
millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben 
élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent. 
A fenti célokhoz nemzeti vállalások is tartoznak, melyek eltérhetnek az uniós 
célszámoktól is. Ez alapján az országok saját programokat, stratégiákat dolgozhatnak 
ki. 
 

2.4. Széchenyi 2020 
 
Magyarország a 2014-2020 közti időszakban összesen 7480 milliárd forint támogatást 
használhat/ot fel. Az összes forrás 60%-a fordítható gazdaságfejlesztésre, melynek részét 
képezi a foglalkoztatottság elősegítése is. Az előző időszakhoz képest másfélszer több 
forrás jut majd munkahelyteremtésre, háromszor több a kutatás-fejlesztésre és 
innovációra, energiahatékonyságra és az infokommunikációs szektor fejlesztésére pedig 
a korábbi dupláját használhatjuk fel. További kiemelt cél a kis- és középvállalkozások 
megerősítése. 
A könnyebb tervezhetőség érdekében a 2014-2020-as fejlesztési időszakban a 
minisztériumok negyedévente nyilvánosságra hozz(t)ák a pályázati ütemtervet, az 
elnyert források felhasználásban gördülő finanszírozást vezetnek be, a papíralapú 
ügyintézés megszűnik, az állami adatbázisban elérhető információkat a közreműködő 
szervezetek közvetlenül kérik le, és egyablakos elbírálást vezetnek be. A Széchenyi 2020 
forrásai közt ugyan csökkennek a régióra jutó támogatások, azonban szükséges a 
pályázatok nyomon követése, mivel ezek segítségével több – városi szinten is jelentős – 
beruházás megvalósítható. 
 
2.5. 2021–2027-es uniós költségvetés: regionális fejlesztés és kohéziós politika 
2020 után 

 
A 2021. utáni Európa Uniós támogatási politika és a pályázati lehetőségek még nem 
ismertek. 2020-2021 között a magyarországi forrású pályázatok kerülhetnek túlsúlyba, 
amelynek számunkra lényegi eleme lehet a már 2029-re várt un. „Kisvárosi program”. A 
2021 és 2027 közötti időszakra szóló többéves uniós költségvetési keret egyik elemeként 
az Európai Bizottság a kohéziós politika korszerűsítésére tett javaslatot. A kohéziós 
politika az EU fő beruházási politikája, egyben szolidaritásának egyik legkonkrétabb 
megnyilvánulása. 
A Bizottság korszerűsített kohéziós politikára vonatkozó javaslatának főbb jellemzői a 
következők: 
 Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap által finanszírozott 

beruházások zöme azokra a szakpolitikai célkitűzésekre fog összpontosítani, 
amelyek megvalósításához az EU van a legjobb helyzetben. Ezek a következők: 
innováció, a kisvállalkozások támogatása, a digitális technológiák fejlesztése és az 
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ipari modernizáció, valamint az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, körforgásos 
gazdaság felé történő elmozdulás és az éghajlatváltozás elleni küzdelem. 

 A kohéziós politika mindegyik régió fejlesztésébe forrásokat ruház be és testre 
szabottabb megközelítést biztosít a regionális fejlesztéshez. A növekedés vagy a 
jövedelem terén továbbra is lemaradásban lévő – főként dél- és kelet-európai – 
régiók a jövőben is jelentős uniós támogatásban részesülnek. Az egy főre jutó GDP 
továbbra is a források elosztásának elsődleges kritériuma marad, emellett azonban 
új kritériumok is bevezetésre kerülnek, melyek célja, hogy jobban tükrözzék a 
valós helyzetet a következők tekintetében: munkanélküliség és ifjúsági 
munkanélküliség, alacsonyabb képzettségi szint, éghajlatváltozás, valamint a 
migránsok befogadása és integrációja. A helyi, városi és területi hatóságok 
aktívabban vesznek majd részt az uniós források kezelésében.  

 Rugalmasabbak és világosabbak, rövidebbek és kevésbé bürokratikusak lesznek a 
szabályok, hogy könnyebben lehessen a pénzeszközökhöz hozzáférni. A Bizottság 
hét uniós alap vonatkozásában egységes szabálykönyvet javasol. Az új keret a 
hosszú távú beruházási tervezéshez szükséges stabilitást ötvözi az előre nem 
látható szükségletekhez való rugalmas alkalmazkodás képességével. 

 A Bizottság a kohéziós politika és az európai szemeszter közötti kapcsolat 
megerősítését javasolja az európai beruházási környezet javítása érdekében. 

 
A Bizottság által Magyarország számára előirányzott összeg folyó árakon 20,25 
milliárd eurót, míg 2018-as árakon 17,93 milliárd eurót tesz ki. 

 
2.6. ÚJ - Kisváros fejlesztési program 

 
2020-ban 300 milliárd forintos kerettel új pályázatok indulnak kisvárosok részére.  A 
pályázatokat a Magyar Falu program mintájára és célterületeire állítják össze az érintett 
települési önkormányzatok bevonásával 2020 első negyedévében.  Bővebb információ és 
ingyenes előminősítés alább!  
A csomag javaslat formájában várhatóan 2020 áprilisában ismerhető meg. A csomag 
mintegy 180 várost fog érinteni. A program a tervek szerint 10-12 évig futna, és évi 300 
milliárd forint állami, illetve uniós forrást igényel majd. 
Az egyes várható fejlesztési területek lakhatás, közlekedés, megélhetés, versenyképesség, 
infrastruktúra, településkép, szociális és egészségügy, oktatás és sport, közigazgatás és 
kultúra.  
 

3. GAZDASÁGI PROGRAM 
 
A Gazdasági Program az Önkormányzat Képviselő-testületének és bizottságainak korábbi 
döntései, az aktuális városfejlesztési stratégiák, a korábbi Gazdasági Program hosszú távú 
céljai, valamint az önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi és gazdasági helyzete 
figyelembevételével készült. 

A Gazdasági Program meghatározott célkitűzések elérésének érdekében a Képviselő- 
testületnek, valamint bizottságainak a döntések meghozatalakor figyelembe kell vennie 
az egyes akcióterületen kijelölt célkitűzések organikusan egymásra épülő rendszerét, 
valamint fegyelmezett gazdálkodás mellett feladata az anyagi források, eszközök 
megteremtése és megőrzése. 

A Gazdasági Program végrehajtásának megalapozásához fel kell mérni az önkormányzat 
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gazdasági lehetőségeit, a finanszírozás tendenciáit, valamint a kötelező és a nem kötelező 
feladatok arányait. Ezt követően kerülhetnek megállapításra a fejlesztési elképzelések 
operatív tervei, ahol már konkrétumok megfogalmazása is szükséges. 

Egy megalapozott program megalkotásához nélkülözhetetlen egy átfogó helyzetelemzés, 
ezért a Gazdasági Program mellékletében szakterületi bontásban, részletesen ismertetjük 
a programban megfogalmazott fejlesztési területekre vonatkozó SWOT analíziseket. 

3.1. Adópolitika 
 
Az önkormányzat adópolitikája elsődlegesen a helyi adókról szóló önkormányzati 
rendelet szabályainak a megalkotásában ölt testet. Az önkormányzat Képviselő-
testületének feladata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban Htv.) által 
meghatározott körben a helyi adók mértékének megállapítása és indokolt esetben a 
törvényi adómentességeken túl további adómentességi és adókedvezményi szabályok 
megállapítása. 

A Képviselő-testület tehát az adópolitika megalkotása során nem hagyhatja figyelmen 
kívül a Htv.-ben foglalt jogalkotási felhatalmazást, mely pontosan meghatározza a 
jogalkotás – ha úgy tetszik, adópolitika – kialakításának lehetőségeit, de korlátokat is szab 
e tekintetben. 

Az adómértékek és támogatások meghatározásához a Htv. írja elő azokat a jogalkotási 
irányelveket, melyekhez igazodva kell az adók mértékét és a támogatásokat kialakítani. 
Az adópolitikában tehát az alábbi szempontok mindegyikének érvényesülnie kell: 

- Az adórendszert a helyi sajátosságok figyelembevételével kell meghatározni, 

- a szabályoknak az adózók (adózói csoportok) eltérő teherbíró képességéhez kell 
igazodnia. 

- az ingatlanokban, illetve az adóalanyi körben fennálló eltérésekre figyelemmel 
differenciált adózást kell kialakítani, ugyanakkor azonos adottságokkal rendelkező 
ingatlanok és adózók részére azonos, diszkriminációtól mentes adózási feltételeket kell 
biztosítani. 

- A vállalkozók üzleti célt szolgáló ingatlanai után adókedvezményt, adómentességet az 
önkormányzat nem jogosult biztosítani. 

- és e szempontok mindegyikének szem előtt tartása mellett az önkormányzat gazdasági 
szükségleteit is megfelelően szolgáló adómértékek és szabályrendszert kell alkotni. 

 
A Htv-ben rögzített jogalkotói jogosultságát gyakorolva az adórendelet szabályait 
az Önkormányzat a következő elvek mentén kívánja alakítani: 
- Az adópolitikánk alakítása során a Képviselő-testület törekedik az adóbevételek 

jelenlegi szintjének megőrzésére, a jelentős adókiesést eredményező döntések 
elkerülésére annak érdekében, hogy az adóbevételekből finanszírozandó 
önkormányzati feladatok ellátása, az intézményhálózat fenntartása továbbra is 
biztosítható legyen. 

- Az Önkormányzat feladatainak ellátáshoz szükséges többletbevételeket elsődlegesen 
az adókötelezett kör kiszélesítésével, az adózást elmulasztók feltárásával és 
megadóztatásával kívánja előteremteni. A Képviselő-testület biztosítani kívánja az 
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egyenlő és igazságos közteherviselést, fokozatosan és szisztematikusan csökkenti az 
adóeltitkolásokat, adókikerüléseket. 

- Az összehangolt szabályozás szerves részeként az adópolitika eszközeivel ösztönözni 
kell az üresen álló kihasználatlan telek és ingatlanok használatának hasznosítását. 

- Az Önkormányzat továbbra is kiemelt támogatást kíván nyújtani a magánszemélyek 
részére az őket érintő adók (kommunális adó, építményadó és telekadó) átlagosnál 
alacsonyabb szintjének lehetőségek szerinti fenntartásával. 

- A Képviselő-testület továbbra is fenn kívánja tartani, indokolt esetben szeretné csak 
bővíteni a kommunálisadó területén kialakított differenciált adómértékeket.  

- Az adórendelet évenkénti felülvizsgálatát továbbra is elvégezzük, melynek során 
áttekintésre kerülnek az adózási gyakorlatban jelentkező problémák, illetve az adózói 
jelzések. Amennyiben ezek orvoslására jogszerű és pénzügyileg is megvalósítható 
lehetőség mutatkozik, az adórendelet egyes rendelkezéseinek indokolt módosításait 
elvégezzük annak érdekében, hogy az Önkormányzat évről évre igazságosabb, az egyes 
adózói csoportok teherbíró képességéhez, és a helyi viszonyokhoz jobban igazodó, 
diszkriminációtól mentes adózási feltételeket biztosítson minden adózó részére. 

 
3.1.2 Az adópolitika végrehajtásával, adóztatással kapcsolatos alapelvek: 

A nyilvánosság, átláthatóság, elszámoltathatóság, elszámolás elvei a helyi adóhatósági 
tevékenység során eddig is érvényesültek, amelyre mindig és minden körülmény között 
törekednie kell az önkormányzatnak. 

- A nyilvánosságot természetszerűleg korlátozza az adótitok intézménye, egyedi ügyben 
ennek figyelembevételével járt el és fog eljárni az adóhatóság. A közérdekű információk 
nyilvánosságát szolgálja azonban a kihirdetett és hozzáférhető helyiadó-rendelet, a 
nyomtatott és elektronikus médiában megjelenő tájékoztatók, a letölthető helyiadó- 
nyomtatványok és kitöltési útmutatók, valamint a széles körben biztosított általános 
és személyre szóló adóhatósági tájékoztatók és az adókat érintő önkormányzati 
döntésekről szóló lakossági tájékoztatók. Ezekkel az eszközökkel és az új lehetőségként 
felmerülő, adózást segítő eszközökkel továbbra is igyekszünk elősegíteni az adózók 
minél teljesebb körű tájékoztatását, a közérdekű információk nyilvánosságát, az 
adózási feladatok teljesítésének megkönnyítését. 

- Az adóhatósági feladatellátással kapcsolatosan az átláthatóság, elszámoltathatóság, 
elszámolás elvének is jogszabályi garanciái és azok alapján felépített nyilvántartási 
háttere és eljárási rendje van. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény külön 
rendelkezéseket tartalmaz arra nézve, hogy azokat az értesítési, beszámolási, 
elszámolási, adatszolgáltatási kötelezettségeket, amelyeket a jogalkotó az 
adóhatósághoz telepített, a hatósági eljárás során be kell tartani. A helyi önkormányzat 
hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások 
nyilvántartásának, kezelésének és elszámolásának szabályait a 13/1991. (V.21.) PM 
rendelet írja elő a legalaposabb részletességgel. A fenti jogszabályok előírásai alapján 
kell a transzparenciát megteremteni. 

3.2. Vagyongazdálkodás 
 
Az önkormányzat 2019-ben tudott hosszú idő óta az ingatlanok állagát komfortfokozatát 
növelő felújítást és ezzel az értéknövekedéshez szükséges – mértékű összegeket fordítani 
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a tulajdonában álló lakóingatlanokra. Ezért a lakóingatlanok esetében az elsődleges cél a 
meglévő lakásállomány értékének megtartása. A gazdaságosan fel nem újítható 
lakóingatlanok értékesítése mellett, elsősorban az ilyen jellegű értékesítési bevételekből 
a megmaradó lakásállomány minőségének javítása a cél. A kiírásra kerülő 
lakáspályázatok során pl. a felújítási kötelezettség előírásával – és az ehhez kapcsolódó 
bérbeszámítás lehetőségének megteremtésével további lehetőség nyílik a lakásállomány 
minőségi javítására. 

Az elmaradt felújítások korlátozzák a hasznosíthatóságot, így a beszedhető bevételek 
stagnálnak, ugyanakkor magasabbak a fenntartási, valamint a szükségszerű felújítási 
költségek. A következő időszakban mindenképpen szükséges felülvizsgálni az 
önkormányzati lakásállomány gazdaságos működtetésének feltételrendszerét. Piaci 
alapon, lehetőleg bérbeszámítás nyújtásával kell bérbe adni azokat a lakásokat, melyek az 
ingatlan értékéhez viszonyítva reális és elfogadható összegből legalább komfortossá 
tehetők. Értékesíteni kell a gazdaságtalanul működtethető vagy az ingatlan értékéhez 
viszonyítva csak jelentős összegből felújítható lakásokat, és az így képzett bevételből – az 
önkormányzat pénzügyi lehetőségeinek figyelembevételével – fel kell újítani és 
folyamatosan karban kell tartani a megmaradt ingatlanokat. 

A helyiségek tekintetében lehetőséget kell teremteni, hogy maguk a bérlők – 
bérbeszámítás fejében – végezzék el a műszakilag indokolt felújítást. Így a helyiségek 
esetében kedvezőbb a helyzet, alakulhatna ki, amely indokolja egy új metodika 
kidolgozása. 

Folytatva az előző ciklus megkezdett munkáját, az Önkormányzat kiemelt célként 
határozza meg az önkormányzati vagyon felélésének elkerülését. Az ingatlanvagyonából 
egyes komfortos és összkomfortos lakásokat, valamint a helyiségeket lehet piaci alapon 
hasznosítani. Az Önkormányzat célja, hogy jobban kihasználja a jó állapotú lakások piaci 
alapú hasznosításában rejlő lehetőségeket, ezáltal a szükséges ráfordításokat meghaladó 
hasznot termeljen. Az önkormányzati lakásvagyon nagyrészét jelenleg a megnevezéstől 
függetlenül szociális rászorultság alapján adja bérbe az Önkormányzat, a piaci lakbér 
közel 25-70%-ának megfelelő lakbér mellett. Ezt az ingatlanvagyont a városi lakosság alig 
1,8 %-a használja. Azáltal, hogy ezeket a lakásokat szociális rászorultság alapján, 
valójában szociális alapú lakbér alkalmazásával adja bérbe az önkormányzat, e lakások 
hasznosítása folyamatosan – a piaci bérrel összevetve – évente jelentős értékű 
veszteséget „termel” az önkormányzatnak, illetve a bérlők részére évente ugyancsak 
jelentős, nem pénzbeli szociális támogatást jelent. Korábban tovább növelte az 
önkormányzati ráfordításokat, hogy az ily módon támogatott bérleti díjat a bérlők egy 
jelentős része nem fizette meg, illetve a tartozásait is önkormányzati támogatásból, 
segélyből egyenlítette ki (pl. települési támogatás). Mindezek a folyamatok indokolják, 
hogy az önkormányzat célul tűzte ki – a lakástámogatási és a szociális juttatások 
jogszabályi keretei által szűkre szabott mozgástér mellett – mind a bérlakás, mind a 
támogatási rendszer felülvizsgálatát, amelynek első lépéseként a Szentlőrinci Közös 
Önkormányzati Hivatal vette át a bérlakások ügyintézését és hatékonyabbá tette a 
kintlévőségek kezelését amely alapján elmondható hogy a jelenleg a havi esedékességű  
lakbérek befolynak (jelenleg egy rendezetlen, felmondás alatt), a kintlévőségek behajtása 
tekintetében az eljárások megindultak.    

Az önkormányzat tulajdonában álló, fejleszthető telekállomány, illetve földingatlanok 
jövőbeni hasznosítás lehetőségeit, és ez által e területek értékmegőrzését, ill. értékének 
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növekedését a városfejlesztési és városépítészeti szempontok betartása mellett, 
szabályozási eszközökkel kell biztosítani. Mindemellett gondoskodni kell e területek 
tekintetében a hasznosítási lehetőségek felméréséről és a szükséges fejlesztésekről, 
illetve a bérbeadás útján történő ideiglenes hasznosításáról annak érdekében, hogy az 
ilyen területeket érintő fenntartási kiadások, ill. költségek (pl. kaszálás) minimalizálhatók 
legyenek. 

Általános cél, hogy az önkormányzati ingatlanok elértéktelenedésének megakadályozása 
érdekében az ingatlanértékesítésekből származó bevételek bizonyos – az éves 
költségvetésekben biztosítható – hányadát az ingatlanok karbantartására, 
korszerűsítésére és új jobban hasznosítható vagy stratégiai ingatlanok vásárlására kell 
fordítani. 

Ahol lehetőség van rá, ott az önkormányzati forrás mellé a hazai és EU-s pályázatok révén 
többletforrást kell bevonni, hogy ezzel felértékelődhessen az önkormányzati vagyon. 
További tőkebevonás lehetséges, ha a területen fejlesztési szándékkal rendelkező 
befektetőknek az önkormányzati érdekekkel egyeztetett céljai megvalósítását 
területrendezési szerződésekkel támogatjuk. 

További értéknövelési lehetőség a szabályozással érintett ingatlanok rendezése, valamint 
az egységes tulajdonviszonyok kialakítása. Vegyes tulajdonú ingatlanok esetében, ahol az 
önkormányzati hányad kisebb, ott annak értékesítése, míg fordított esetben – különösen, 
ha értékes ingatlanról van szó – a magántulajdon kivásárlása az észszerűbb. 

Kiemelt cél az egységes tulajdonviszonyok kialakítása úgy, hogy az Önkormányzatnak 
törekednie kell a többségi vagy a teljes tulajdonrész megszerzésére. Különösen jelentős 
ez a cél azokban a társasházakban, ahol az Önkormányzat kisebbségi tulajdonos. 

Az Önkormányzat társasházi tulajdonainak átvilágítása és ezzel párhuzamosan az 
érdekeltségi körbe tartozó társasházak működése felülvizsgálandó. Azokban az 
esetekben, ahol a társasház gazdaságos működése nem biztosítható (a társasház pénzügyi 
helyzete rossz, pl. behajthatatlan követelések miatt), a tulajdoni hányad értékének 
megtartása érdekében minden lehetséges eszközzel törekedni kell a pénzügyi-gazdasági 
helyzet stabilitásának megteremtésére. Amennyiben e cél elérése hosszú távon sem 
várható, indokolt az önkormányzati tulajdon értékesítése 

A fentiekben rögzített feladatok (telek- és tulajdonrendezések, cserék, vásárlások, 
pályázati önrész biztosítása) csak abban az esetben hajthatók végre, amennyiben az 
Önkormányzat költségvetésében erre keretösszeget biztosít. Ezért az Önkormányzat 
törekszik arra, hogy az éves költségvetésben erről a Gazdasági Program időtartama alatt 
rendelkezzen. 
 
3.3. Településfejlesztés 
 
3.3.1. Általános célkitűzések 

 
A város mai építészeti/építmény arculata a kisvárosias, a kertvárosias és falusias 
lakóterületeken belül többféle. Az egyes lakóterületen belüli övezeti besorolások az alábbi 
jellemzők alapján lettek kialakítva. 
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Kisvárosias: 
 hagyományos, történetileg kialakult, zártsorúan városiasodó, sűrű beépítésű 
 szabályos telekosztással kialakult, városiasodó 
 kétszintes kistársasházas beépítésű 
 ikresen csatlakozó épülettípusokkal sűrűn beépített 
 kistelkes zártsorú beépítésű 
 telepszerű többszintes beépítésű 

 
Kertvárosias:  

 jellemzően előkertes, oldalhatáron álló családiházas beépítésűt, összefüggő nagy 
kertes, homogén lakófunkciójú  

 jellemzően kétszintes, szabadonálló épülettípusokkal beépített, összefüggő nagy 
kertes, homogén lakófunkciójú  

 város hagyományos, hosszútelkes, homogén lakófunkciójú  
 
Falusias:  

1. Tarcsapuszta összefüggő lakóterülete, - viszonylag önálló életet élő terület, a 
falusias gazdálkodás mindenféle feltételeivel  

 
Telep, majorság 

2. Keresztespuszta lakóterület, nehezen megközelíthető erősen szegregálodot 
településrész. 

 
Rekreációs hétvégiházas terület 

3. Szőlőhegy a hagyományos funkciója a kitelepülők miatt veszélyeztetett.  
 
A település területének nagysága 27,81ha, lakóinak száma 6311 fő. A lakások száma 2430 
db. Szentlőrinc kormegoszlása nagyon kedvezőnek mondható, hiszen a túlnyomó 
többséget alkotó aktív, munkaképes korú lakosság és a fiatalkorúak mellett nem túl magas 
az időskorúak aránya. A településre történő tömeges beköltözés - a lakásépítéssekkel 
párhuzamosan - leállt. A település lakossága - a megyei átlaghoz viszonyítottan - még 
mindig elég fiatalnak mondható, hiszen a 60 év alattiak aránya 84, a 45 évet be nem 
töltötteké pedig 60 %. 
  
A város több városrészre oszlik: Városközpont, Óvárosi lakóterület, Újvárosilakóterület, 
Társasházilakóterület, Gazdasági területek, Szőlőhegy, Tarcsapuszta.   
 
Városközpont: Szentlőrinc jelenlegi városközpontja a Pécsi utca és annak folytatása a 
Munkácsy Mihály utca mentén terül el, illetve a történeti városközpontot a római 
katolikus templom és a volt Eszterházy kastély (jelenleg városháza) és közvetlen 
környezete – művelődési ház, hivatalok - alkotta és alkotja ma is. A Munkácsy Mihály utca 
déli szakaszán a történetileg kialakult (egy-egy kivételtől eltekintve) zártsorúan telepített 
épületek találhatók, amik egytől- egyig különböző funkciókat látnak el (pl.: középiskola, 
szociális otthon, üzletek), az utca középső részén már egy-egy új építésű középület is 
helyet kap (pl.: posta, bank, takarékszövetkezet, orvosi rendelő…), az északi szakaszon 
ismét a régebbi épületek a hangsúlyosabbak (pl.: református templom).  A Pécsi utca keleti 
szakaszán már az új építésű középületek jellemzőek, itt található az Eszterházy 

mailto:titkarsag@szentlorinc.hu


 

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 

             +36-73 570-000          +36-73 371-001            titkarsag@szentlorinc.hu  Honlap: www.szentlorinc.hu   

16 

Egészségközpont, a Mentőállomás, üzletek, és különböző egyéb szolgáltató funkciókat 
ellátó épületek.  
 
Óvárosi lakóterület: A 18. század végére a település lényegében a Munkácsy Mihály - 
Erzsébet utcáktól nyugatra lévő területet foglalta el, majd az Attila utca nyugati része és a 
Deák Ferenc utca északi szakasza és az attól nyugatra eső területek csatlakoztak az épített 
környezethez. Itt a jellemző falusias vonások jelennek meg. A beépítéssel kapcsolatban 
látható, hogy a hagyományos, fésűs, oldalhatáros beépítés az uralkodó, néhány kivételtől 
eltekintve. Az épületek a tájolástól függően az északi és a nyugati telekhatárra épültek. A 
telkek beépítését illetően a soros elrendezés a leggyakoribb. A lakóépületek előkert nélkül 
állnak az utcafronton. A további épületek általában a lakóházhoz kapcsolódnak. A 
szélesebb telkeken és a módosabb gazdák portáin a lakóépületek az utcával párhuzamos 
tetővel és tömeggel telepítettek, helyenként a nagyméretű gazdasági épületek a lakó és 
gazdasági udvar lezárásaként a telken keresztbefordulnak. Az újabb beépítéseknél néhol 
megjelenik az előkert. 
 
Újvárosi lakóterület: A területi növekedést a 19. századi vasútépítés hozta meg. Ezzel a 
fejlődés délre, a vasútvonal felé, illetve keletre irányult, leginkább a környező falvakból 
betelepültek igényeit kielégítve. A '70-es évek végétől forgalmazott országos szintű 
ajánlott terveket – a korábbi tervpályázatok és az azok alapján készített tervek 
továbbfejlesztésével – a Tervezésfejlesztési és Típustervező Intézetben dolgozták ki.    
A tervezők törekedtek arra, hogy a tervek többféle telekadottsághoz is tudjanak 
alkalmazkodni: a tájolás különbözősége miatt egy-egy mintaterv tükörképi változata is 
elkészült, az utcaképi illeszkedés érdekében az alaprajzok többfajta tetőformával is 
kapcsolódtak. A tervek természetesen figyelembe vették az akkoriban elérhető 
építőanyag-választékot is, a kivitelezési lehetőségeket. 1977-78-ban az előzőek alapján 
összesen 135 ajánlott terv jelent meg két katalógus formájában. Tíz év alatt a tervekből 
több mint százezer példányt adtak el, ezzel párhuzamosan a tervek is folyamatosan 
megújultak, számuk bővült, megjelentek egyedi hangvételű változatok is. Az új 
tervváltozatok már számoltak a melléképületek igényével is, az új telekosztások kisebb 
telkeire több tetőtérbeépítéses változat készült.  
Az ezredfordulón épülő új családi házas övezet a település keleti részén a Tarcsapuszta 
felé vezető úttól északra nyert teret. Az övezet fejlesztési területe az új családi házas 
övezettől keletre került kijelölésre.  
 
Társasházi övezet: A II. világháború utáni kommunista időszak első két évtizedében a 
magánlakás építés, így a családi ház építése is elutasított volt. Az állam a központilag 
épített többlakásos házak rendszerét preferálta, melyben nem volt helye a 
magánkezdeményezéseknek. Az 1961-ben meghirdetett 15 éves lakásépítési terv 
egymillió lakás felépítését irányozta elő, mely már nem a háborús károk helyreállítását 
célozta, hanem a népességnövekedésből, ill. az erőltetett iparosításból fakadó 
katasztrofális lakáshelyzet megoldását. Ekkortól épültek a 4 emeletes a panelházak is.  
 
Gazdasági területei Szentlőrinc gazdasági területei a város peremén, főleg külterületi 
részen találhatóak. Az ipari területek a vasúttól délre, a gazdasági szolgáltató területek a 
belterület peremterületein és a belterület közvetlen szomszédságában külterületen, a 
mezőgazdasági és állattartó telepek Tarcsapusztán és Keresztespusztán helyezkednek el. 
Az egyes ipari - gazdasági - szolgáltató területeken belül nagyrészt jól áttekinthető, 
rendezett körülmények uralkodnak.  
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Szőlőhegy: Az épített környezet évtizedek folyamán sajátosan kialakult része a kiterjedt 
kertgazdálkodási terület, mely a valamikori zártkertek területe. Szőlő- 
gyümölcstermesztéssel hasznosított terület a külterület északi részén alakult ki.  Bár a 
szőlőterületek részaránya nem éri el az 1%‐ot sem, a tájhasználatban hagyományosan 
jelen van a szőlőtermesztés és a bortermelés, amelyet a szőlőhegyi parcellák máig 
jeleznek, bár ezek egy része felhagyott és gondozatlan. A hegyi szőlők a Pécsi borvidékhez, 
szőlő termőtájak besorolásban a Dél- Dunántúli Szőlőtermő tájhoz tartoznak. A 
szegregáció mellett sajátos térbeli elkülönülést és érdekviszonyokat jelent a jelenleg még 
csak kis mértékben, eseti jelleggel, de 2001 óta növekedő arányban megfigyelhető 
szőlőhegyi kiköltözés. Bár a szőlőhegy benépesülése jelenleg minimális, sőt több szőlőnél 
a felhagyás figyelhető meg, de törekedni kell arra, hogy a hegy nem kívánt szegregációja a 
jövőben se induljon meg. 
 
Tarcsapuszta: A mai Tarcsapuszta, Tarcsa néven önálló középkori magyar falu a török 
hódoltság alatt is lakott hely volt. A felszabadító háborúk után elnéptelenedett. A 18. 
században uradalmi majorság létesült itt magyar lakossággal. 1930-ban 308, 1970-ben 
335 lakosa volt a 20. században vesztette el önállóságát és csatolták Szentlőrinchez. A 
kiépült mezőgazdasági létesítményekkel az egykori Szentlőrinci Állami Gazdaság 
központja volt. A területen ma is meghatározó a mezőgazdaság jelenléte, egyes telepek 
most is működnek, és az Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola 
tangazdasága is itt található. Ellátottsága minimális, kocsma, kisbolt és focipálya, 15 
vállalkozásnak itt van a székhelye (telephelye). Belterületbe nyilvánítása utóbbi időben 
felmerült. Statisztika szerint 72 lakás található aránylag nagy falusias lakóterületen, lazán 
beépülve, sok mezőgazdasági célú épülettel, gépteleppel teletűzdelve. Az infrastruktúra 
hiányos, mert víz, villany ugyan elérhető, de a földgáz- és szennyvízrendszer nem épült ki, 
közvilágítás hiányos.  
 
Szentlőrinc nincsenek sem nemzeti emlékhelyek, sem történelmi emlékhelyek, nem 
található világörökség és nincs olyan objektuma, amely fent lenne a világörökségi 
várományosi listán.  
 
Az országos védelem alatt álló értékből mindössze három darab van jelen településen: 
Római katolikus templom, volt Esterházy-kastély és a volt tiszttartói épület. Az egykori 
kastélyban működik jelenleg a közös önkormányzati hivatala és a járási hivatal egy része. 
A volt tiszttartói épület jelenleg múzeumként funkcionál. 
Az épített környezet jelentős konfliktust nem hordoz a településen. A település 
terjeszkedése a vasútvonal felé történt. A zajterhelés a vasúti épületek elbontása után a 
mögötte elhelyezkedő családi házas területen azonnal érzékelhető lett. A többi probléma 
leginkább a kisebb útfelújításokhoz, annak hiányához vagy a vízelvezetés 
tökéletlenségéhez köthető. Megfigyelhető folyamat, hogy a régi városrész, 
városközpontból az ”élet” egyre inkább áthelyeződik a város újabb építésű, tömb és 
társasházas keleti felébe. 
Az új építésű lakások száma alacsony, a meglévő lakásállomány karbantartására, 
korszerűsítésére a források hiányában a tulajdonosok egy része nem tudja megoldani, 
ezért a lakásállomány várható megújulása jelentős időtávot ölel fel. A lakóépületekhez 
tartozó ingatlanok rendezése is vegyes, a lakosság egy része környezet iránt igényes és 
azt próbálja tisztán, rendezetten fenntartani, óvni, míg mások erre nem fordítanak 
energiát, amely konfliktusokhoz vezet. A fejlesztések a fejlődés iránya valószínűleg a 
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továbbiakban is K-i és É-i lesz, legalábbis a természeti adottságok erre a legkedvezőbbek. 
A vasúttól D-re fekvő területeken iparterületek kialakítására a településszerkezeti terven 
jelölt méretekben a kiváló minőségű szántók megóvása miatt nincs lehetőség, 
megfontolandó a 6-os főút északi oldalának hasznosítása. Az építkezésekre 
legalkalmatlanabb terület a Bükkösdi-patak széles ártere. 
 
Az Önkormányzat középtávú célja, hogy a település a mai szerkezetét megőrizve nyújtson 
lehetőséget a további fejlődésre, illetve támogassa funkcionális változások létrejöttét. 
Kiemelt feladatként kell kezelni az ipari-kereskedelmi beruházások ösztönzését, folytatni 
kell a felzárkózást más jó példákat mutató baranyai városokhoz, tovább kell fejleszteni 
közmű- és úthálózatunkat. Folytatva az elmúlt években elért eredményeket, fontos a 
környezetvédelem területén elért eredményeink megőrzése. Ezzel összefüggően folytatni 
kell a zöldfelületek, játszóterek, fasorok megújítását és fejlesztését. 
 
3.3.2. Az egyes városrészi célkitűzései: 
 
Városközpont  
 
A városközponti akcióterület határvonalait legtöbb helyen a településszerkezeti tervben 
településközpontnak, intézményi területnek jelölt területek alkotják kiegészítve a 
Sportpálya, Általános Iskola és az Ifjúság úti panelokat és a környezetükben lévő 
zöldfelületeket magába foglaló területtel. A városközpontban tervezett fejlesztések célja 
a városi intézményhálózatból a területre esők fejlesztése (korszerűsítése), hasznosítása, 
illetve egyéb kapcsolódó, vagy a területen belül tervezett projektek megvalósítása. Az 
Önkormányzat célja a jövőben, hogy a Város bevonásával megteremtse a lehetőségét a 
közterületek egységes megújításának, fokozott figyelemmel a vizuális és városképi 
szempontokra. 
 
Urbach tér fejlesztése  
Az 1. sz. akcióterületen belül megvalósuló Városi arculat javítását célzó hálózatos projekt 
(H4), melynek fő célja a város központjában, lakóházak szomszédságában található, és 
jelenleg elavult tér/park fejlesztése. A projekt megvalósítása nemcsak társadalmi és 
kulturális hatásai miatt kiemelten fontos, de a megvalósítási helyszín központi fekvése és 
a jelen park által nyújtott lehetőségek is szükségszerűek a városban. Együttesen ilyen 
tartalmú tematikus parkkal nem rendelkezik Szentlőrinc és a környező településeken sem 
találni ehhez hasonló parkot, így a várt és vélt hasznossága a település turisztikai 
vonzerejét is növeli. Sikeres pályázatnak köszönhetően az önkormányzat „Zöld beruházás 
megvalósítása Szentlőrincen” című TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 számú támogatási 
szerződésű projektjében új közlekedési útvonalak, közvilágítás, valamint az esetleges 
rongálások elkerülése érdekében biztonsági kamerák kialakítása, telepítése történik meg. 
Megépül egy vendéglátó egység is a tér szomszédságában lévő sportpálya területén, mely 
a tér, és a sportpályára érkező látogatók kiszolgálásáról fog gondoskodni. 
 
Ifjúság útja parkolás fejlesztése 
Az Ifjúság útja-Pécsi utca kereszteződéstől az Ifjúság útja-Móricz Zsigmond utca 
kereszteződéséig terjedő útszakasz nyugati oldalán futó árokszakasz lefedés és parkoló 
kialakítását tervezzük. A projekt egyben minta projekt lenne a városi arculat kialakítása 
érdekében, másrészről illeszkedik a tanuszoda létesítésével szükségszerűen 
megvalósítandó parkoló bővítéshez.  
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Piaci árusítóhelyek bővítése 
A városközpont területén, azon belül is a forgalmas buszforduló közelében 
hagyományosan sokan hozzák a közeli falvakból terményeiket eladni a városlakóknak. A 
jelenlegi körülmények szedett-vedettek, az igényeket nem szolgálják ki.  
 
Buszpályaudvar 
Hiányt pótolna a település központjaként felfogható „Buszfordulóba” fedett 
„buszállomást” létesíteni, figyelemmel arra, hogy a település célja, a menetrendszerinti 
járatok betérítése a város oktatási, kereskedelmi egészségügyi központjába. 
 
Kodolányi épületkomplexum 
Kodolányi épületkomplexum felújítása során legfontosabb elemként nyílászáró csere, 
külső hőszigetelés, festés, vizesblokk felújítása tervezett. 
 
Templom tér „igazgatási-negyed” komplex rekonstrukciója 
 
A Templom téren található Szentlőrinc két országos műemléki védettségű épülete, amely 
egykori Eszterházy-kastélyhoz tartozó épületeket öleli fel. A projekt célja, hogy a város 
emblematikus épületeit magába foglaló tér komplex rekonstrukciója, a jelenlegi 
„igazgatási-negyed” mint építészeti- kulturális -attrakcióként való kiemelése.   
 
Lakóterületi beépítési, túlépítési folyamatok kezelése 

Az 1970-es évek előtt jellemzően lakóterületi, családi házas, vagy zárt soros beépítések 
mellett az üres megüresedő telkeken hatékonyság jegyében a városképet megbontva 
társasházak, kvázi lakóparkokat jöttek létre, amelyek a 90-es évektől folyamatos 
mobilizáció következtében megterhelték a közlekedést, és többek között parkolási 
tüzelőanyag tarolási, tárolási stb. gondokat okoztak. A jelenlegi KÉSZ is komolyan 
korlátozza a lakóövezetekben a létesíthető rendeltetési egységek számát. Ezek a 
szabályok fenntartása továbbra is indokolt, azonban a szabályozás nem oldja meg a 
gondokat, amely miatt az utak állapotát folyamatosan javítani szükséges, valamint 
megoldást kell találni a parkolási és tárolási gondokra. 
 
Alközpontok fejlesztése, a kisvárosias jelleg rehabilitációja 

Az Önkormányzat tudatosabb politikát kíván folytatni a kialakult intézményi és 
kereskedelmi „városközpont” mellett a hagyományos települési központ kialakításával 
kapcsolatban. Ennek fontos elemei lesznek a helyi, hagyományos városkép, a teresedés 
elősegítése, a kereskedelem, a szolgáltatások, a közösségi terek rehabilitációja, a kohézió 
és az identitás erősítése. 
 
Külterületek 
 
A külterületek fejlesztése csak hosszabb távlatban, a lakók, tulajdonosok bevonásával 
képzelhető el, területegységekre bontva, előzetesen településrendezési szerződések 
megkötésével. 
 
Tarcsapuszta 
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A mai Tarcsapuszta, Tarcsa néven önálló középkori magyar falu a török hódoltság alatt is 
lakott hely volt. A felszabadító háborúk után elnéptelenedett. A 18. században uradalmi 
majorság létesült itt magyar lakossággal. 1930-ban 308, 1970-ben 335 lakosa volt a 20. 
században vesztette el önállóságát és csatolták Szentlőrinchez. A kiépült mezőgazdasági 
létesítményekkel az egykori Szentlőrinci Állami Gazdaság központja volt. 

A területen ma is meghatározó a mezőgazdaság jelenléte, egyes telepek most is 
működnek, és az Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola 
tangazdasága is itt található. Ellátottsága minimális, kocsma és kisbolt és focipálya, 15 
vállalkozásnak itt van a székhelye (telephelye). Belterületbe nyilvánítása utóbbi időben 
felmerült, de igazából adminisztrációs lépés lenne, mely az itt lakókon vajmi keveset 
tudna segíteni. 

2011-es népszámlálás idején összesen 205 fő lakott Tarcsapusztán, ami a teljes lakosság 
3,1%-a. A lakosság öregségi mutatója már kedvezőtlen (több az idős, mint a 
gyermekkorú), de még mindig jobb, mint a városi átlag. Magasan képzett lakos itt is kevés 
van, a háromból szegregátumból a második helyen áll. Nincsenek olyan markáns etnikai 
jellegzetességek, mint a másik két helyszínen (nagyszámú roma közösség), de a 
többségében mezőgazdaságból élők az állami gazdaság magánkézbe kerülése és 
leépülése, gépesítések, technológiaváltások miatt iskolázatlanul és saját életformájukhoz 
nem illő területeken nehezebben helyezkednek el (igaz, nincs is hova). A 
foglalkoztatottsági adatok közül itt a legrosszabb a foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves 
népességen belül. 

Statisztika szerint 72 lakás található aránylag nagy falusias lakóterületen, lazán beépülve, 
sok mezőgazdasági célú épülettel, gépteleppel teletűzdelve. Az infrastruktúra hiányos, 
mert víz, villany ugyan elérhető, de a földgáz- és szennyvízrendszer nem épült ki, 
közvilágítás hiányos. Az alacsony komfort fokozatú lakások aránya itt a legmagasabb 
(26,4%, azaz 19 db), és ezek 90%-a olyan lakott lakás, amely egyszobás és a”komfort 
nélküli, félkomfortos és szükséglakás” kategóriába tartozik.  

Tarcsapuszta településrészen a szennyvíz hálózat nem épült ki. Az itt élők számára is 
megoldást kell találni az alapvető szolgáltatások fejlesztésére így a szennyvízelvezetési 
problémákra is. Probléma, hogy a szennyvízelvezetés megoldása uniós forrásokból 
külterületeken nem finanszírozott, másrészt az ott lakók az ingatlanaik fejlesztéséhez 
nem, vagy rosszabb feltételekkel kapnak hiteleket, mintha azok belterületi ingatlannak 
számítanának. A megoldás elsősorban az egyedi szennyvízkezelő berendezések révén 
látszik elérhetőnek, autonóm és természetközeli szennyvízkezelési megoldásokkal. A 
költségek miatt azonban a beruházás pályázati forrásból, és lakossági önerő bevonásával 
tud megvalósulni.   

A Tarcsapuszta „Kiskastély” épületének fejlesztése komoly lehetőségekkel bı́r a 
településrész fejlődése tekintetében. Az épület szolgálhat a településen élők kohéziójának 
és az identitásuk erősı́tésére, mint közösségi kulturális tér, turisztikai attrakció, vagy 
szóba jöhet az idősgondozás fejlesztése bővı́tése területén is.  
 
Keresztespuszta,  
A korábbi major a város szegregátuma, amely tekintetben megkell vizsgálni a 
településrész szegregációs folyamatainak megállításának lehetőségeit.  
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Szőlőhegy 
Bár a szőlőhegy benépesülése jelenleg minimális, sőt több szőlőnél a felhagyás figyelhető 
meg, de törekedni kell arra, hogy a hegy nem kívánt beépülése/nagy mértékű 
betelepedése a jövőben se induljon meg. Az Önkormányzat tervei közt szerepel ezen felül 
a pincék rendszeresen látogathatóvá tétele abból a célból, hogy a helyi borászok minél 
szélesebb körben ismertebbek legyenek (pl. Borbarátok éjszakája rendezvénybe való 
bevonása). A jövő fontos feladata a településrész borászati turisztikai desztináció 
kiépítése. 
 
3.3.3. Sportcélú ingatlanfejlesztések 
 
A sportcélú fejlesztések fő irányvonala a tömegsportok városépítészi eszközökkel történő 
támogatása. Ide sorolható a köztéri sportparkok, létrehozása, felújítása, köztéri 
sporteszközök telepítése, uszoda építés, a városi sportcsarnok fejlesztése. 
 

4. A JELENLEGI HELYZET ÁTTEKINTÉSE (FORRÁSOK, ESZKÖZÖK) 
 
4.1 Források 

Szentlőrincen a városfejlesztési projektek zöme még mindig döntően önkormányzati 
finanszírozásával valósul meg, a jelentékeny infrastrukturális beruházások 
finanszírozásában döntő az európai uniós, illetve egyéb támogatások hányada. Ezért 
célszerűnek látszik, hogy a városi Önkormányzat korlátozott pénzügyi lehetőségeit 
elsősorban a komplex, támogatást elnyerni esélyes projektek előkészítésére, illetve az 
elnyert pályázatok megvalósítása során a városi önrész biztosítására fordítsuk. Egyes 
esetekben a pályázatok előkészítésére, a tervezésre fordított összegek megtérítésére is jó 
esély van. 

Fontos célként fogalmazható meg, hogy a Városi Önkormányzat jelentősebb forrásokkal 
és több projekt megvalósításával segítse elő a város fejlődését, ennek eléréséhez cél a 
jelenleginél szélesebb körű együttműködés a városi és más önkormányzatokkal. A közös 
pályázás, forrásbiztosítás, illetve közös projekt megvalósítása a városfejlesztés több 
területén kiemelt jelentőséggel bír. Figyelembe véve, hogy a Dél-Magyarországi régióban 
több uniós pályázati forrást osztanak ki, az Önkormányzat teherbírása szerint akár több 
beruházást is megvalósíthat. 

Az uniós pályázatok kapcsán az utóbbi évek tapasztalatai szerint jó esély van olyan 
projektekhez támogatást nyerni, amelyek révén gyökeresen javul a város 

• turisztikai befogadóképessége, 
• munkahely-kínálata, 
• integrált közösség centrikus közlekedése, 
• vonzó városi környezete, 
• központrendszere, 
• belvízelvezetése, vízgazdákodása, 
• szennyvízelvezető és -tisztító rendszere, 
• környezetvédelme, zöldfelületi rendszere, 
• a meglévő épületek energiatakarékossági mutatói. 
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A városrendezés területén a Képviselő-testület új célja lehet, hogy a településrendezési 
tervek során településrendezési szerződések megkötésére törekedjen, ami által 
finanszírozhatóvá válnak a tervkészítés költségei, valamint a fejlesztésekkel kapcsolatos 
infrastruktúra-, illetve intézményi bővítések. Nagyobb projektek esetében a jövőben 
felmerülhet magántőkét bevonó konzorciumi szerződések igénye, amennyiben a Városi 
Önkormányzat is szükségesnek látja a szerződéskötést. 
 
Mozgósítható tartalékok, megtakarítási, racionalizálási lehetőségek 

Meg kell vizsgálni az ún. feltételhez kötött szabályozási vonal fogalmának a HÉSZ-ben való 
szabályozásának lehetőségét, melynek alkalmazásával számos eddigi, ki nem használt 
közterületrész visszaadására nyílik lehetőség. A telektulajdonosok számára felajánlható 
közterületekből bevételre tehet szert az önkormányzat. 

A településrendezési szerződések megkötésével meg kell keresni a tehervállalás 
méltányos megosztásának minden lehetőségét az érintettek, elsősorban a 
fejlesztők, másodsorban a fejlesztésből hasznot húzó lakossági csoportok között. A 
fejlesztők bevonhatók a fejlesztések költségeinek és infrastruktúra kiépítésének arányos 
viselésébe. Így nemcsak a településrendezési eszközök (hatástanulmány, szabályozási 
tervek) készíttetésének, hanem a fejlesztésekkel összefüggésbe hozható 
infrastruktúralétesítés, óvoda-, iskolakorszerűsítés részköltségeire, valamint az 
övezetmódosításból származó ingatlanérték- növekedés egy részére is igényt tarthat az 
önkormányzat. 

Jelentősebb magánerejű ingatlanfejlesztések sikeres megvalósítását követően a környező 
területek felértékelődése várható, ami pozitívan érintheti az önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok értékét, illetve az új épületek és a bennük létrejövő munkahelyek, lakások, 
szolgáltatások, egyéb funkciók a helyi gazdaságot fejlesztik, az adóbevételeket növelik. 

Az önkormányzati ingatlanok városépítészetileg koordinált övezeti átsorolás után 
történő eladása jelentős többletértékeket generálhat. 

A meglévő külterületek fejlesztésének visszafogása, időbeni átütemezése és a 
tulajdonosok széleskörű bevonása jelentős költségmegtakarítást eredményezhet. 
 

4.2. Városrendezés, városüzemeltetés 
 
Tovább kell fejleszteni közmű- és úthálózatunkat. A zöldfelületek, játszóterek, fasorok 
megújítása és fejlesztése szükséges. A következő öt évben továbbra is együttműködünk 
az érintett önkormányzatokkal az árvízvédelem (Mózsa patak) és a csapadékvíz-elvezetés 
terén, célként kitűzve a meglévő problémák és veszélyforrások felszámolását. 

Az Önkormányzat ezen felül kiemelt területként kezeli az alábbi feladatokat: 
 
− A megyei önkormányzattal együttműködve cél a megyei kerékpárutak egységes 

hálózatba szervezése, bővítése. 
− Együttműködünk az érintett önkormányzatokkal az árvízvédelem és belvíz- és 

csapadékvíz-elvezetés terén, célként kitűzve a meglévő problémák és veszélyforrások 
felszámolását. 
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− A 6-os út illetve az áthaladó összekötő utak forgalma (kiváltképp az 5805 - Szentlőrinc-
Nagycsány összekötő út) leterheltségének csökkentése, együttműködünk az M60-as és 
a szentlőrinci elkerülő út megépítésében. 

− Az intézmények energetikai korszerűsítésének folytatása 
− Az intézmények karbantartásának fejlesztése 

 
4.3. Közlekedés 

 
A közlekedési hálózat elemei közül a vasúthálózata kialakult állapotot tükrözi. A 
közúthálózat tervezett elemeként főútként jelenik meg a 6-os út új nyomvonala az 
igazgatásiterület déli határán, illetve a jelenlegi 6-os útnak a várost délről elkerülő 
szakasza. A településszerkezeti tervet alapul véve jelöli a megyeterv az északi elkerülő út 
nyomvonalát. A 6-os út és a Bükkösd felé vezető út mentitervezett, illetve meglévő 
kerékpárút az országostörzshálózat eleme. Az időközben megváltozott országos 
közlekedésfejlesztési elképzelések szerint a korábban főútként megjelenő déli nyomvonal 
gyorsforgalmi út lesz, csomóponttal Szentlőrinctől délre, amelyről a város egy új keleti 
elkerülő úton lesz elérhető. Az M60 gyorsforgalmi út és a kapcsolódó úthálózat környezeti 
hatástanulmánya elkészült, az ebben szereplő nyomvonala parlament előtt lévő új OTrT 
tervezetében is szerepel. Magyarország Kormánya a 490/2016. (XII. 28.) Korm. 
rendeletében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította az 
M60 gyorsforgalmi út Pécs és Barcs, országhatár közötti szakasz megvalósítását. 
 
Mindezek mellett a járáson belüli közösségi közlekedés fejlesztése is szükségszerű, ami a 
járásközpont intézményeinek jobb kihasználtságát és a város járásközponti 
szerepkörének erősödését is szolgálná, ám megvalósítása csak az érintettekkel közös 
összefogásban/finanszírozásban működőképes. A városban lévő kapcsolódó 
infrastruktúrák (buszöböl, buszmegálló) fejlesztésében középtávon is előrelépés 
tervezett. 
 
4.3.1. Közlekedési áttekintés: 

Alapelvként fontosnak tartjuk az integrációt a várostervezés, a városrehabilitáció, a 
városfejlesztés és a közlekedés között éppúgy, mint a közlekedési, mobilitási ágak között, 
a gyaloglástól, kerékpározástól a közösségi közlekedésen, át az egyéni gépjárműves 
közlekedésig. A helyi kompetenciák a nagyobb infrastruktúrák területén látszólag 
csekélyek, utalva a Megye vagy a Kormány meghatározó szerepére a főútvonalaink, a 
közösségi közlekedés működtetésében; azonban együttműködéssel és helyi 
kezdeményezésekkel, kisebb saját fejlesztésekkel sokat tehetünk az előrelépésért. 

A városba irányuló, továbbá az átmenőforgalmi egyszerre agglomerációs (Pécs) és mikro-
központi, jellegünkből adódóan, jelentős a városon áthaladó illetve a városba irányúló 
forgalom.  

A közösségi közlekedés feltételeinek javításában és térnyerésének elősegítésében aktív 
szerepet kívánunk betölteni, a működtető közlekedési vállalatokkal való partnerséggel, a 
városrendezési folyamatok kedvező alakításával (P+R lehetőségek az autósok számára, a 
vasúti megállóhely integrációjának elősegítése, vasút utasbarát jellegéneki erősítése). 
 
4.3.2. Közúti tranzitforgalom: 
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A város közúti közlekedési hálózatában a 6-os út leterheltsége, illetve az áthaladó 
összekötő utak forgalma (kiváltképp az 5805 - Szentlőrinc-Nagycsány összekötő út) jelent 
problémát, amelynek oldásában az M60-as megépítése tudna előrelépést elérni. A 
település kerékpárút-hálózatában 2015-ben zárult az első jelentősebb beruházás, amely 
azonban továbbfejlesztendő (hálózat és kiszolgáló elemek). A 6-os számú főút átmenő 
forgalmának csökkentése, elterelése, valamint az itt élőket érő kedvezőtlen környezeti 
hatások mérséklése érdekében szükséges. Törekedni fogunk arra, hogy a lehetőségekhez 
mérten mentesítsük a várost a tranzit terhelő hatásaitól, és azt elsődlegesen az ún. 
tranzitcsatornákba (elkerülő út) tereljük szabályozási, kommunikációs, és 
forgalomtechnikai eszközökkel egyaránt. A forgalom szabályozásának másik módszere 
ugyanakkor a közösségi közlekedés: busz/vasút/ további fejlesztése lehet. 

A 6-os számú főút Pécs-Szigetvár irányú kamion forgalmát csak az M60-as Pécs-Szigetvár 
közötti szakaszának és az elkerülő útnak a megépülése fogja majd megoldani, azonban 
ideiglenesen a város centrumán az 5805.j. Szentlőrinc-Nagycsány összekötő úton, illetve 
a Szentlőrinc-Sellye, Szentlőrinc-Tarcsapuszta felé áthaladó 20 tonnát meghaladó 
tehergépjárműforgalom korlátozása, szükséges. Az egyeztetések alapján a Magyar Közút 
Nrt., a Baranya Megyei Igazgatóság és a Baranya Megyei Rendőrfőkapitánya is egyetért, 
azzal, hogy a tehergépjárműforgalom korlátozásához a várost elkerülő útvonalat kell 
biztosítani. Természetesen a legjobb megoldást az M60-as gyorsforgalmi úthoz tervezet 
elkerülő út előrehozott megépítése jelentené, ami megoldaná város előbb felvázolt 
közlekedésiproblémáját, azonban tisztában vagyunk ennek megvalósíthatóságának 
problémáival költségeivel, ezért gyors megoldást jelentene a Szentlőrinc, Külterület 0100 
hrsz-ú jelenleg forgalomtól elzárt önkormányzati tulajdonú magánút (továbbiakban 
LAFARGE elkerülőút) közforgalmúvá tétele. Az előzetes bejárásunk alapján, az út 
aszfaltburkolattal rendelkezik, állapota jó, folyamatos, karbantartott, kátyúk repedések, 
szerkezeti hibák nem találhatók rajta, szélesége átlagban 5,90-6,00 m, a vasútiátkelő 
lámpával és új félsorompóval biztosított. 

Az út közúti forgalmi utakra vonatozó jogszabályoknak nagyrészt megfelel. A LAFARGE 
Cement Magyarország Kft. az előzetes megbeszélések alapján nem zárkózik el az út 
közforgalmúvá nyilvánításától, illetve a Magyar Közút Nrt. is lát lehetőséget ennek a 
megoldásnak a fizikai megvalósítására. Az út jelenleg önkormányzati tulajdonban van, így 
a tulajdonviszonyok nem jelentenek problémát, a közforgalomra alkalmassá tételének 
költségei messze alulmaradnának egy új elkerülő út építési költségeitől, -azonban az 
önkormányzat pénzügyi lehetőségeit meghaladják- és gyorsan kivitelezhető lenne 
(jelenleg közforgalomtól elzárt magánút) és akár alapját képezhetné az autópálya 
építéséhez tervezet elkerülő /ráhordó/ útnak.  

Az LAFARGE Cement Magyarország Kft. szervízútjának közúti forgalomba bevonásával, a 
városon áthaladó észak-déli irányú Szentlőrinc-Nagycsány, Szentlőrinc-Sellye, 
Szentlőrinc-Tarcsapuszta kamion forgalma átirányíthatóvá válna, a 6 számú főútról az 
5802-5817 és a LAFARGE elkerülőútra, ami csökkentené a városon áthaladó, de a 6-os 
főút teherforgalmát is, amely forgalmi és közlekedésbiztonsági előnyökkel járna. 
 
4.3.3. Városi közúti forgalom: 

A város számára kiemelt fontosságú a közúti közlekedési infrastruktúra fejlesztése. Ennek 
fontos eleme volt, hogy a Magyar Közút NZrt. a 2017. évi útfelújítási programban 2018-
ban 5805.j. Szentlőrinc-Nagycsány összekötő út 0+000-4+300 km közötti szakaszán 
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felújította az útburkolatot, az önkormányzat pedig programszerűén útjavítási munkákat 
végezz. Probléma azonban, azonban a nemegyszer a KRESZ szabályokat be nem tartó, az 
önkormányzati 3,5 t-ás védettségű utakra is „betévedő” akár jelentős túlsúllyal, is 
közlekedő kamionok miatt az állami és önkormányzati utak állagmegmaradása nem lesz 
hosszútávú, amit alátámaszt az is, hogy többek között a 6-os út Munkácsy utcai 
kereszteződésében már többször javítani kelet a útszegélyt, mert a kamionok a 
közlekedési jelzőlámpánál nem tudnak vagy csak a járda használatával vagy forgalommal 
szemben tudnak a bekanyarodnia a kanyarodó sáv szűk keresztmetszete miatt. A 
nehézjárművek által keltett rezgés miatt a 6-os számú főút mellett épült lakóházak falai 
repedeznek, omladoznak, mivel az út egyes szakaszokon néhány méterre halad el, a 
családiházaktól.  

Magyar Közút NZrt. kezelésében lévő a várost északon, Kelet-Nyugat irányba átszelő 6. 
jelzésű főúton, valamint a várost Észak-Dél irányba átszelő, Munkácsy, és Erzsébet 
utcákban, és a Pécsi úton, a 20 tonnát meghaladó teherforgalom drasztikusan megnőtt, és 
folyamatosan növekszik köszönhetően annak, hogy a település, illetve a környező 
településeken megvalósuló beruházásoknak, és a gazdasági prosperitásnak, ami 
természetesen örömteli város számára azonban problémákat is felvett, amikre a lakosság 
megoldást vár. A növekvő teherforgalom miatt a településén élők nem csak a 
megnövekedett környezeti ártalmat kénytelenek elszenvedni, hanem nap mint nap 
potenciális veszélyforrásnak vannak kitéve, az említett utakon közlekedve, mivel a 
forgalom a városközpontba a bevásárló-lakó, illetve kisvárosias-kertvárosi lakó 
övezeteken halad át. 

A jövőbeni komplex projekteknek szolgálniuk kell a kapcsolatteremtést a különböző 
közlekedési módok között, és átszállási lehetőséget kell teremteni közút, és a vasút között. 
Fontos közlekedésfejlesztési területként az átszállási lehetőségeket megoldandó, az 
összevont közlekedési jegy és bérlet. A még nem burkolt utak burkolása, burkolatok 
javítása és a járdák fejlesztése fontos feladatok. A város területén lévő fejlesztési területek 
esetében és a várt kisvárosi program keretében jelentős út- és közműépítési feladatok 
várhatóak, ezek megvalósítása akár az érintettek bevonásával ütemezetten történhet. 
Fontos feladat a közlekedés biztonságának a növelése, indokolt esetekben a 
súlykorlátozott szakaszok esetleges bővítésé. Javítani kell a város munkahely-teremtő, 
lakosság-megtartó adottságainak fejlesztése érdekében az ipartelepítésre alkalmas 
övezetek megközelíthetőségén. 
 
4.3.6. Közösségi közlekedés: 
 
Vasúti forgalom 

A vasútvonal csomóponti jellege miatt jelentős, a személyforgalomnál a megyeközpont 
felé reggeli és eseti órákban zsúfoltság tapasztalható, de az előzetes tájékoztatás alapján 
a stratégia időtávjában a Szentlőrinc-Pécs viszonylat kétvágányúsításának megvalósítása 
nem várható, ám a város a kiszolgáló létesítmények (vasúti váróterem) fejlesztését 
középtávon szeretné elérni. 

Komoly – jelenleg még csak részben kihasznált – lehetőségeket rejtenek a városunkon 
keresztül futó vasúti pályák, melyek részei lehetnek, és reményeink szerint lesznek is, egy 
korszerű (Pécs-Kaposvár-Szekszárd) elővárosi vasútnak. A MÁV-val együttműködve 
gondoskodni kell a vasúti összeköttetés zavartalanságáról, és kapcsolatok további 
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szélesítésének lehetőségéről.  
 
4.3.4. Városon belüli buszjáratok 

A városi szervezési menetrendszerinti buszjárat nincs. A közösségi távolsági buszjáratok 
számának növelése, és a városközpontba betérő buszjáratok számának növelése 
területén komoly előrelépés történt az elmúlt években, azonban további javulást kell 
elérnünk ezen a területen. A járatok tervezésénél továbbra is folyamatosan figyelembe 
kell venniük a helyi igényeket. Fontos a vasútra való átszállás lehetőségének javítása. 
Valamint vizsgálnunk kel egy városi illetve térségi kisbuszos közlekedési rendszer 
finanszírozásának, illetve tárgyi feltételeinek megteremtésének lehetőségét 
együttműködésben az érintett településekkel (saját elektromos kisbusz beszerzése). 
 
4.3.5. Gyaloglás, kerékpározás 

Természetes   és   egészség   megőrzési   szempontból   is   kedvező   mobilitási   formáink 
– melyeknek egyébként városunkban nagy hagyományai vannak.  
A városban és környékén a hivatásforgalmi kerékpárforgalom mindig fontos szerepet 
töltött be, 2015 elején fejeződött be az első olyan projekt, amely kerékpárút kiépítést 
tartalmazott. A következő uniós időszakban a források egy része kifejezetten az 
kerékpáros közlekedés infrastrukturális fejlesztését támogatja, így ezek megépítésére 
lesznek források. A tervezett elemek a következők: 

 Szentlőrinc-Kacsóta kerékpárút építése 
Szentlőrinc és Kacsóta között kiemelten fontos a kerékpárút kiépítése, mivel a 6-
os úton a nagy forgalom miatt a kerékpáros közlekedés életveszélyes. A 
települések közelsége miatt azonban a kerékpárhasználat gyakori, így a projekt a 
balesetveszély elhárítását és biztonságos kerékpározás feltételének 
megteremtését célozza. A tervezett kerékpárút hossza 3-4 km. 

 Szentlőrinc-Tarcsapuszta kerékpárút megvalósítása (kb. 1,5 km). A projektben az 
építési szakasz jelenleg lezárult, a forgalomba helyezés és a pályázat lezárása 
2020-ban fog megvalósulni. 
Az önkormányzat „Szentlőrinc-Tarcsapuszta kerékpárút” című TOP-3.1.1-15-BA1 
- Fenntartható települési közlekedésfejlesztés konstrukcióban nyertes 
pályázatában 2019-ben megvalósult projekt főbb elemei a következők: 

 
A gyaloglás feltételeit városrendezési, rehabilitációs eszközökkel segítjük (zöldterületek, 
emberi léptékű terek, csendes lakóutcák védelme). A kerékpározás tekintetében folyik a -
Balaton és az EUROVELO 6 kerékpárutak előkészítése/tervezése, ezen állami irányítású 
projektek jelentős fejlődést hozhatnak a város kerékpárút-hálózatában és turisztikai 
előnyökkel is kecsegtetnek. A kerékpárutak üzemeltetésében, fenntartásában is 
szükséges lenne előrelépni, a meglévő utak állapotának megtartását kell elérni. 
Megállapítható, hogy mind a helyi lakosság közlekedési és rekreációs kiszolgálásában, 
mind a városba irányuló látogatások, a turizmus erősítése terén a kerékpárutak 
fejlesztése hatékony eszköz lehet. Ehhez fontos a határos településekkel való szoros 
együttműködés.  
 
4.3.7. Környezetvédelem-közlekedés 
 
A települési környezetet leginkább a közlekedésből eredő zaj- és rezgéskibocsátás terheli. 
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A közúti közlekedés által okozott terhelés alapvetően a járműforgalom nagyságától, 
összetételétől, azok haladási sebességétől és a környezet beépítettségétől függ. A 
kialakuló zajterhelés nagyságát befolyásolja továbbá az útpálya kialakítása, az útburkolat 
minősége, az út emelkedése és a zaj terjedésére hatással lévő egyéb körülmények. A 
településen átmenő, illetve a település forgalmát lebonyolító utak melletti területek 
nagyobbrészt laza, családi házas beépítettségű területek, melyek közé gazdasági 
tevékenységet végző létesítmények területei ékelődtek be. A közlekedésből eredő 
zajkibocsátás mértéke magas, amit pl. a 6-os főút melletti véderdő se tud megfelelően 
csillapítani (igaz, itt a cserjeszint is hiányzik). Az elkerülő út, ill. M60-as megépítése 
forgalom csökkenést és ezzel a terhelés csökkenését is jelentené. 
 
5. KÖRNYEZETVÉDELEM FENNTARTHATÓSÁG 
 
A környezetvédelem és a fenntarthatóság összefüggésének szemlélete az előző 
önkormányzati ciklust is jellemezte, egyes feladatok megvalósítása azonban 
éghajlatváltozás szempontjából is pozitívan értékelhető. A következő időszak feladata, 
hogy szervesen összekapcsolja a környezetvédelem, a fenntarthatóság és az 
éghajlatváltozás ügyét.  
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény az ellátandó 
helyi önkormányzati feladatokként nevesíti a helyi környezet- és természetvédelmet, 
vízgazdálkodást, vízkárelhárítást, környezet-egészségügyi feladatok elvégzését. 
Az önkormányzatok környezetvédelmi feladatait a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt) határozza meg, amelyben a települési 
környezetvédelmi program készítése kiemelt szerepet kap. Szentlőrinc Város 
Önkormányzata környezetvédelmi programmal (Városi Környezetvédelmi Program 
(továbbiakban: KKP) nem rendelkezik. A 2020-2025 közötti időszakra vonatkozó KKP-t 
2020-ban kell el készíteni – a fentebb kifejtettekre tekintettel – összhangban a Nemzeti 
Környezetvédelmi Programmal, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiával, a 
Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiával, illeszkedve a városi koncepciókhoz, stratégiákhoz, 
valamint tágabb területi, regionális koncepciókhoz, stratégiákhoz, programokhoz. 
 
A fenntartható fejlődés a természeti erőforrásokkal való olyan tartós, értékvédő 
gazdálkodást jelent, amely lehetővé teszi az emberek boldogulását anélkül, hogy a 
gazdasági fejlődés lerombolná a sokféleséget, a komplexitást és az ökoszisztéma-
szolgáltatásokat. A fenntarthatóság felé való átmenet célja a közjó tartós biztosítása. 
Magyarország hosszú távú jövőképét az Országgyűlés által 2013 tavaszán a 18/2013. 
(III.28.) OGY határozattal elfogadott Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégia 
(továbbiakban: Keretstratégia) fogalmazta meg, melynek értelmében a jó élet 
lehetőségének alapjait jelentő erőforrásaink hosszabb távú megóvása a rövidtávú 
érdekekkel egyensúlyba hozó kormányzást, szabályozást és gazdálkodást jelent. A 
Keretstratégia szerint a fenntarthatóság biztosítása valamennyi nemzeti erőforrás (az 
emberi, a társadalmi, a természeti és a gazdasági erőforrások) kiegyensúlyozott, 
egymással összhangban lévő megőrzését, fejlesztését igényli, ezért a fenntartható fejlődés 
követelményeinek érvényesítése valamennyi szakpolitikai terület számára feladatokat 
ad. 

A Keretstratégia ugyanakkor azt is megállapítja, hogy az éghajlatváltozás és a fenntartható 
fejlődés közötti kapcsolat körkörös jellegű, mivel éghajlatváltozás befolyásolja a 
fenntartható fejlődés lehetőségeit, míg a különböző fejlődési pályák eltérően 
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befolyásolják az éghajlat jövőbeli alakulását. Ezért átfogó célja az alkalmazkodóképesség 
feltételeinek biztosítása, az alkalmazkodás célja pedig, hogy növelje a 
természeti/társadalmi/gazdasági rendszerek ellenállóképességét (reziliencia) az 
éghajlatváltozás jövőbeli hatásai ellen. Mára már egyértelművé vált, hogy a kibocsátások 
csökkentésére irányuló cselekvésekkel ("elkerülni a kezelhetetlent") egy ütemben 
szükséges a felkészülés a várható hatásokra is ("kezelni az elkerülhetetlent"). Míg a 
kibocsátás-csökkentés célja elsősorban a természet védelme a társadalom káros 
hatásaitól, addig az alkalmazkodás a társadalmat és az ökoszisztéma- szolgáltatásokat 
védelmezi az éghajlatváltozás hatásaival és az általuk előidézett társadalmi- gazdasági 
hatásokkal szemben. 

5.1. Kiemelt feladatok 

5.1.1. Kommunikációs eszközök, partnerségi kapcsolatok fejlesztése 

A környezetvédelem, a fenntarthatóság, és a városklíma problematikája minden 
társadalmi és gazdasági szereplő számára feladatot jelent. Vannak kötelező feladatok, de 
eredményesség szempontjából kiemelkedő jelentősége van az érintettek szemléletének, 
az önkéntességnek, az együttműködésnek. 

Az Önkormányzat feladata a különböző kommunikációs csatornákon keresztül az 
ismeretterjesztés, informálás, valamint az egyéni és közösségi kezdeményezések 
támogatása. 

Pontosítani kell a lehetséges célcsoportok, partnerek azonosítását, a kommunikáció és a 
partnerkapcsolatok céljainak és feladatainak meghatározását. Szükséges a 
kommunikációs és új együttműködési lehetőségek feltárása és bevezetése. 

5.1.2. Környezeti nevelés 
 
A fenntartható fejlődés a természeti erőforrásokkal való olyan tartós, értékvédő 
gazdálkodást jelent, amely lehetővé teszi az emberek boldogulását anélkül, hogy a 
gazdasági fejlődés lerombolná a sokféleséget, a komplexitást és az ökoszisztéma-
szolgáltatásokat. A fenntarthatóság felé való átmenet célja a közjó tartós biztosı́tása. A 
fenntarthatóság biztosıt́ása valamennyi nemzeti erőforrás (az emberi, a társadalmi, a 
természeti és a gazdasági erőforrások) kiegyensúlyozott, egymással összhangban lévő 
megőrzését, fejlesztését igényli, ezért a fenntartható fejlődés követelményeinek 
érvényesı́tése valamennyi szakpolitikai terület számára feladatokat ad.  
Az éghajlatváltozás és a fenntartható fejlődés közötti kapcsolat körkörös jellegű, mivel 
éghajlatváltozás befolyásolja a fenntartható fejlődés lehetőségeit, mı́g a különböző 
fejlődési pályák eltérően befolyásolják az éghajlat jövőbeli alakulását. Ezért átfogó célja az 
alkalmazkodóképesség feltételeinek biztosıt́ása, az alkalmazkodás célja pedig, hogy 
növelje a természeti/társadalmi/gazdasági rendszerek ellenállóképességét (reziliencia) 
az éghajlatváltozás jövőbeli hatásai ellen. Mára már egyértelművé vált, hogy a 
kibocsátások csökkentésére irányuló cselekvésekkel ("elkerülni a kezelhetetlent") egy 
ütemben szükséges a felkészülés a várható hatásokra is ("kezelni az elkerülhetetlent"). 
Mı́g a kibocsátás-csökkentés célja elsősorban a természet védelme a társadalom káros 
hatásaitól, addig az alkalmazkodás a társadalmat és az ökoszisztéma-szolgáltatásokat 
védelmezi az éghajlatváltozás hatásaival és az általuk előidézett társadalmi- gazdasági 
hatásokkal szemben.   
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A következő időszak feladata, hogy szervesen összekapcsolja a környezetvédelem, a 
fenntarthatóság és az éghajlatváltozás ügyét. Ezen feladatok, bár túlnyúlnak jelen 
választási ciklus időtávján, ugyanakkor egyes esetekben változhat a megvalósı́tásra vagy 
a feladat előkészı́tésére vonatkozó időbeli ütemezés. 
 
5.1.3. Tudatformálás társadalmi akciók 
 
Föld napja, madárismereti játékok:  
A Madárbarát kert program bemutatása, madárvédelmi eszközök, játékos feladatok, 
kirakók, a természet kincseinek bemutatója (madártollak, fészkek, tojások) partnerként a 
Magyar Madártani Egyesület segítsége vehető igénybe. 
 
Természetismereti játékok:  
célja, hogy a városban működő köznevelési és közoktatási intézményekkel közösen a 
Duna-Dráva Nemzeti Park partnerségével a gyermekek megismerhessék környezetünket.   
Természetvédelmi játékok:  
A könyvtár és művelődési központ segítségéve a gyermekek játékos vetélkedő formájában 
gyarapíthatnak tudásukat a Város környéki erdők állatvilágával és természetvédelmi 
kérdéseivel kapcsolatban és tájékozódhatnának. 
 
ÖKO-játékok:  
A programban a gyermekek játszva gyarapíthatnák az ismereteiteket többek között az 
energiatakarékosság, a komposztálás, a veszélyes hulladékok kezelése, valamint a 
szelektív hulladékgyűjtés témáiban. 
Gazdagítsuk méhekkel a várost! 
 
A BeePathNet projekt keretében a városi méhészkedés Llubjana által kifejlesztett és 
sikerre vitt holisztikus megközelítését tanulhatja el 5 európai város a szlovén fővárostól. 
A projekt a fenntartható városi méhészkedés megalapozását és fejlesztését célozza. 
Vizsgáljuk meg a programhoz való csatlakozást, illetve annak eredményeinek 
Szentlőrincen történő alkalmazását A méhek népszerűsítése az egész város bevonásával, 
valamennyi szereplővel és érdekelttel együttműködésben valósulna meg, ezáltal egy 
fenntarthatóbb és élhetőbb városi környezet felé teszünk lépéseket, a természeti 
erőforrások megóvását, a biológiai sokféleség fejlesztését szolgáljuk. 
 
A méhészet titkai egy méhész tolmácsolásában:  
A Baranya Megyei Méhész Egyesület és a helyi méhészek segítségével ismerhetnék meg 
az érdeklődő gyerekek és szüleik milyen felszerelésekkel dolgozik a méhész. 
 
 
 

5.2. Köztisztaság 
 
A köztisztasági tevékenységre az önkormányzat költségvetése minden évben külön 
előirányzatot tartalmaz, amire a város éves szinten kb. …………..  millió Ft-ot költ, és ezt a 
feladatot az Önkormányzat a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Üzemeltetési 
Irodáján keresztül Közfeladat Ellátási Szerződés” alapján a Szentlőrinci Közüzemi 
Nonprofit Kft. látja/láttatja el, mint kizárólagos vállalkozóval. A közterületek és a 
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közparkok állapota, valamint a játszóterek karbantartása folyamatos feladat, ahol a 
kiemelt területek külön elbánásban részesülnek. Szentlőrinc Város Önkormányzat a 
köztisztasági feladatainak ellátását szerződéses viszonyban a Szentlőrinci Közüzemi 
Nonprofit Kft-n keresztül látja el, az alábbiak szerint:  
 

a) Közutakgépitakarítása 

b) Járdák,parkok,buszmegállók,szegélyek,parkolóktakarítása 

c) Önkormányzati rendezvények köztisztasági feladatainak ellátása 

d) Illegálishulladéklerakókmegszüntetése 

e) Járdák,parkok,szegélyek,parkolókhó-éssíkosságmentesítése 

f) Közutakgépihó-éssíkosságmentesítése 

5.3. Szabályozási eszközök 

A városi önkormányzatok számára a környezetvédelem területén szűk szabályozási 
lehetőségek állnak rendelkezésre. Ennek kompenzálása, illetve módosítása érdekében az 
Önkormányzatok összefogva javaslatokat fogalmaztak meg a kormányzati szervek 
számára. Az együttes fellépés eredményeként korlátozott mértékű szabályozási hatáskört 
kaptak a városi képviselő-testületek zajvédelmi és favédelmi tárgykörben, valamint a 
közösségi együttélés alapvető szabályait és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit 
érintő szabályozásra, amely felhatalmazás környezetvédelmi ügyeket is érint. 

A felhatalmazás alapján a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 9/2018 (V.3.) önkormányzati rendelete a 
közösségi együttélés alapvető szabályiról és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
a zajvédelem, a köztisztaság, települési hulladékgyűjtés egyes kérdéseire, valamint az 
Önkormányzat tulajdonában lévő közterületi zöldfelületek rendeltetéstől eltérő 
használatára vonatkozó szabályokat állapított meg. 

Az önkormányzat megalkotta a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és pótlásáról 
8/2018 (V.3.) önkormányzati rendeletét és létrehozta a fakataszterét. Folytatni kell a 
magasabb rendű jogszabályalkotásra, módosításra vonatkozó önkormányzati 
kezdeményezés gyakorlatát. 
Az Önkormányzat Közterület-felügyeleti csoportjának kiemelt szerepet kell kapnia az 
illegális hulladék-elhelyezés minél kisebb mértékűre való csökkentésében. 
Természetesen célként a jelenség megszüntetését kell kitűzni. 
 
 
 
 
5.4. A jövő felé történő beruházások   

 
5.4.1 Környezetvédelmi beruházások 
  
Tarcsapuszta szennyvízberuházás  
(lásd bővebben: a VÁROSRENDEZÉS, VÁROSFEJLESZTÉS fejezetben). 
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Egykori hulladéklerakók kármentesítése és rekultivációja 
Az egykori hulladéklerakók rekultivációja és az esetlegesen szennyezett földtani közeg 
kármentesítése kétirányú célt szolgál. Ezen műszaki beavatkozások egyrészt a meglévő 
szennyezettséget olyan mértékűre csökkentik, hogy az ne veszélyeztesse a környezetet, 
továbbá kizárják, minimalizálják a jövőbeli elszennyeződés lehetőségét, másrészt utat 
nyitnak a jövő felé, azaz lehetővé válik a terület fejlesztése. 
 
5.4.2 Környezetvédelmi akciók 
 
Köztéri szemetesek 
A 2019-ben elkezdett program további fojttatása szükséges, melynek keretében évente 4-
5  új modern köztéri szemétgyűjtő edény kerül kihelyezésre, a régiek folyamatos 
karbantartása melett. 
 
Zöldhulladék járat  
A Szentlőrincen a háztartásokban, kertekben nagy mennyiségű zöldhulladék keletkezik. 
Legjobb, ha ezeket helyben kezeljük és hasznosítjuk újra (komposztáljuk), azonban, ha ez 
nem, vagy csak nehezen megoldható, próbáljuk szelektíven gyűjteni. A szervezett 
zöldhulladék-elszállítás a városban a közszolgáltatás keretein belül sajnos nem valósul 
meg. A Szentlőrinci Közüzemi Nkft. önköltségi áron gyűjti össze a zöldhulladékot. 
Szükséges lenne azonban az összegyűjtött zöldhulladék újrahasznosításának 
megoldására. 
 
TeSzed 
A több éve ismétlődő helyi kezdeményezésű, illetve az országos TeSzedd! akció keretében 
a város kijelölt pontjaira helyezünk ki konténereket egy-egy napra, ezeken a helyszíneken 
az akcióhoz csatlakozók csoportokra osztva tisztítják meg az erdő- és zöldterületeket a 
kommunális hulladéktól. A szemétszedéshez szükséges kesztyűket, műanyag zsákokat az 
Önkormányzat biztosítja. 
 
Veszélyes hulladék és papírgyűjtés 
Évente egy vagy két alkalommal (tavasz és ősz), előre meghirdetett helyszínen és 
időpontban lenne megszervezhető. A kiállásos gyűjtés alkalmával a papír- és elektronikai 
hulladékok, valamint veszélyes hulladékok (festék, vegyszer, fáradt olaj, használt autó- és 
egyéb akkumulátorok stb.) ingyenesen lennének leadhatók a gyűjtőpontokon. 
Szelektív hulladékgyűjtés 
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést varosunkban már több éve működik A 
jogszabályi környezet megváltozása miatt azonban ez a begyűjtési mód is a 
közszolgáltatás részévé vált. 
Az említett begyűjtési rendszer az üveghulladék gyűjtésére – annak balesetveszélyessége 
és zajhatásai miatt – nem terjed ki, az üvegek gyűjtése a közterületen elhelyezett szelektív 
hulladékgyűjtő szigeteken és a hulladékudvarokban történik. 
 
Társasházak (zárt gyűjtők kialakítása) 
A társasházaknál, lakótelepeknél sokszor problémát okoz a közös használatú 
hulladékgyűjtő konténer. Előfordul, hogy illetéktelen személyek helyezik el a szemetüket 
a konténerben, így, ha az megtelik, a jogos felhasználók nem tudják hova elhelyezni a 
hulladékot. A szabadon álló, különböző színű, összevissza álló konténerek nem túl 
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esztétikus látványt nyújtanak. Elgurulhatnak, kárt okozhatnak a parkoló autókban, ezért 
célszerű lenne ösztönözni a társasházakat a zárt hulladékgyűjtők kialakítására.  

5.4.3 A zöldfelületi rendszer fejlesztése 

A Keretstratégia meghatározásában a zöldfelületi rendszer fejlesztése nem „csupán” 
városökológiai, környezetvédelmi, településesztétikai kérdés, hanem a zöldterületekkel 
kapcsolatos előnyök a település élhetőségének javításán keresztül a település 
népességmegtartó és egészségmegőrző, rekreációs erejét, a versenyképességét, a lakás és 
telekárakat befolyásoló gazdasági tényező is. Az önkormányzati zöldfelület az 
önkormányzati vagyon része. 

A városban kiemelt cél továbbra is a biológiailag aktív zöldfelületek mennyiségi 
arányainak megőrzése, biológiai aktivitásának növelése, a zöldfelületek hálózattá 
szervezése, valamint a közcélú zöldfelületek növelése. További meghatározó szempontok 
közé tartozik a kibocsátási források szennyező hatásának mérsékelése, a közhasználatú 
zöldfelületek rekreációs hatásának növelése, valamint a hőszigetek kialakulásának 
megelőzése, felszámolása, a városklíma. Az Önkormányzat az alábbi területekre kiemelt 
figyelmet fordít: 
 
− a közösségi célú zöldfelületek fejlesztése: a város minél nagyobb részében legyenek 

elérhető közparkok (vonzáskörzettel lefedett területek növelése), játszóterek, 
− az utcafásítási program további folytatása, 
− a kiemelt fasorok rekonstrukciója, 
− az egyes városrészekre jellemző zöldfelületi karakterek megőrzése és fejlesztése, 
− a kijelölt védőterületek fásítása, 
− a kertészeti, kertépítészeti értékek beazonosítása, tudatos megőrzése, rehabilitációja. 

 
A fenntarthatóság három alappillére (környezet, társadalom, gazdaság) segítségével 
fogalmazódtak meg a koncepcionális célunk megvalósíthatóságát szolgáló általános 
célok. A meglévő zöldfelületek értéknövelő fejlesztése, a társadalmi együttműködés 
erősítése és az irányítási folyamatok javítása. 
 
Az általános célok teljesülésének érdekében, egy-egy témához vagy konkrét problémához 
kötötten több egymás mellé rendelt programkerült meghatározásra, melyek gyakorlati 
szinten a projektek kidolgozásával, megvalósulásával válnak konkréttá.  
Jelen dokumentum nem tartalmazza a megvalósítás szakmai eszközeit, pontos 
költségvetését, határidejét, ezek elfogadást követően külön tervezési feladat keretein 
belül kerülnek meghatározásra és részletesebb kidolgozásra. 
 
A projektlista nem teljes és nem végleges. Külső és belsőkörülmények változásával, 
különböző városfejlesztési tervek megvalósulásával az egyes programokhoz kapcsolódó 
projektek listája változhat. A változások nyomon követésével és a monitoring 
eredmények vizsgálatával értékelni kell az eredményeket, fel kell tárni a további 
beavatkozások szükségességét. 
 
Meglévő zöldfelületek értéknövelő fejlesztése 
Szentlőrinc városa kialakult zöldfelületi rendszerrel rendelkezik. A zöldfelületistratégia 
által felölet öt éves ciklusban előreláthatólag nem várhatóak olyan jelentősátalakulások 
új intenzív lakóterületek kialakulása, iparterületek felhagyása, lakóterületek degradációja 
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a település szerkezetében, melyek következtében az újonnan kialakulózöldfelületek 
jelentenék a zöldfelületi potenciál növelésének döntő eszközét. 
Városunk zöldfelületi rendszere számos értékkel -koros és ritka faegyedek, magas 
színvonalon fenntartott zöldfelületek, stb. -rendelkezik. Ugyanakkor számos gonddal, 
problémával találkozhat mind a szemlélő, mind a laikus a város zöldfelületeit járva.  
Az értékeket fel kell tárni, dokumentálni, majd számba kell venni az őket veszélyeztető 
tényezőket és meg kell hozni a megfelelő döntéseket az értékek védelmében. 
 
„Belváros” zöldfelületeinek értéknövelő fenntartása, fejlesztése 
A szűken vett belváros Szentlőrinc kirakata. Itt összpontosulnak a közigazgatási, 
gazdasági, kereskedelmi funkciók a városon belül. A város legnagyobb gyalogos forgalmú 
közterei mentén számos intenzíven fenntartott zöldterület található. 
A zöldfelületek igen intenzív igénybevételnek vannak kitéve ezeken a területeken, így a 
zöldfelületek leromlása is sokkal intenzívebb mint a város egyéb részein.  
Az intenzív leromlás, a kiemelt elhelyezkedés és a nagy lakossági figyelem miatt ezen 
zöldfelületek folyamatos, gyakori felújítása szükséges.  
 
Közparkok, közkertek használati értékének növelése 
A város közparkjai, közkertjei jelenleg erősen funkcióhiányosak. Alakosság igen kis 
százaléka használja csak őket, gyakran társadalmilag nem kívánatos 
célokra. A parkok értékének növelése a közbiztonság és a szubjektív biztonságérzet 
javításával alapozható meg. Ennek megfelelően a parkok átláthatóságát az elöregedett, 
kommerszcserjefoltok eltávolításával biztosítani kell. A lakossági igénye 
figyelembevételével fejleszteni szükséges a parkok architektúráját, megteremtve a 
magasabb használati értéket, új társadalmi rétegeket a parkokba csábítva. Fontos, hogy 
az egymást zavaró funkciók térben és időben elkülönüljenek egymástól. A meglévő 
növényállományt át kell vizsgálni, az értékes növényegyedek megtartása érdekében 
szükséges beavatkozásokat végre kell hajtani. Friss telepítéseknél figyelemmel érdekében 
szükséges beavatkozásokat végre kell hajtani. Friss telepítéseknél figyelemmel kell leni a 
változó éghajlatra és a speciális mikroklímára is. kell leni a változó éghajlatra és a speciális 
mikroklímára is. 
A parkok esetében meg kell vizsgálni a nyugati országokban már egyre elterjedtebb 
ökologikus zöldfelületökologikus zöldfelület--fenntartási módszerek alkalmazásának 
lehetőségét, előnyét, fenntartási módszerek alkalmazásának lehetőségét, előnyét, 
kockázatát. 
 
Lakóterületi zöldfelületek kialakítása és a meglévők revitalizációja 
A lakóterületi közparkok zöldfelületek a napközi, hétvégi szabadidő eltöltéséhez 
megfelelő klímájú, növényállománnyal borított, sportoláshoz, játékhoz és pihenéshez 
felszerelt, berendezett külső tér. A lakótelepi zöldfelületek jelentősége óriási, ez nem csak 
a méreteik és kondicionáló szerepük miatt van így. Azért is igen fontosak ezek a 
zöldfelületek, mert csak az élő növényzettel tudjuk enyhíteni a magas panelházak 
nyomasztó látványát, feloldani a hosszú falfelületek merevségét, megtörni 
egyhangúságát. Bár a nagymértékű panelházépítő program lezárult, még mindig akadnak 
olyan lakótelepek, tömbbelsők, melyek zöldfelületei hiányosak, befejezetlenek. Más 
területeken pedig az intenzív használatból eredő pusztulások vagy pedig az időközben 
bekövetkezett funkcióváltás miatt kell a parkokat újjáépíteni. 
Bár a napjainkban kialakuló lakóterületek zöme családi házas övezetekbe esnek, tehát 
jóval nagyobb a zöldfelületi arány, mégis szükséges közösségi célú parkok kertek 
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kialakítása. Az új kialakítású lakóterületek parkjai esetében fokozottan jelentkező igény, 
hogy a növényállomány mielőbb „beálljon”, lehetőség szerint néhány év alatt 
kialakuljanak a növények által alkotott terek. A fák funkcióképességének meggyorsítására 
több lehetőség is kínálkozik. Gyorsan növő fajok, illetve továbbnevelt, ún. túlkoros fák 
telepítésével hamar érhetjük el a kívánt eredményt. 
 
Fasorok megújítása 
A város zöldfelületi hálózatának-hosszú élettartamuk és térformáló hatásuk miatt 
meghatározó elemei a vonalas létesítményeket kísérő fásítások, a fasorok. A fasorok 
tulajdonképpen a település „kirakatai”, amelyek nagymértékben meghatározzák a 
település megítélését. A nagy lombtömegük miatt emeltet környezetvédelmi és biológiai 
szempontból igen fontosak. A fás növényzet tehát ökológiailag, vizuálisan és használati 
szempontból is meghatározó jelentőségűek a zöldfelületek funkcióinak tekintetében. 
 
5.4.4. Fenntarthatósági szempontokat is figyelembe vevő fejlesztések: 
 
1. A  közlekedésfejlesztési  programokhoz  kapcsolódó  környezetvédelmi  beruházások 

egyidejű megvalósítása (lásd bővebben: a KÖZLEKEDÉS fejezetben). 
2. Komplex városrészi rehabilitációs programok megvalósítása, (lásd bővebben: a 

VÁROSRENDEZÉS, VÁROSFEJLESZTÉS fejezetben). 
3. A belvíz-csapadékvíz és a kisvízfolyások mederrendezésének és revitalizációjának 

együttes megvalósulása 

5.4.5.Felkészülés az éghajlatváltozás hatásaira 

A városfejlesztés és -üzemeltetés eszközrendszere 

Az éghajlat módosításáért felelős kibocsátások csökkentése érdekében: 

− az energiatakarékos és napelemes közvilágítás bővítése, 
− energiatakarékos lámpatestek, elektromos berendezések alkalmazása az 

önkormányzati intézményekben, 
− törekvés a papírhasználat csökkentésére, 
− szelektív hulladékgyűjtés. 
 
A belső tér hőmérséklet csökkenésével együtt járó kibocsátás-csökkentés: 
− az önkormányzati intézmények utólagos hőszigetelése, nyílászárók, kazánok cseréje. A 

városklíma kedvezőtlen hatásainak csökkentése: 
− egyes burkolt felületek zöldfelületekké alakítása, parkolók utólagos fásítása, 
− közterületi vízfelületek növelése, közparkokban a vízvételi helyek számának növelése, 

működőképességük folyamatos biztosítása, 
− fatelepítés ellátatlan területeken, 
− a zöldfelület intenzitásának növelése (többszintes növényállomány, nagy lombkoronát 

nevelő fafajok alkalmazása) játszótereken. 
 

A csapadékvíz helyben tartása: 
− a  csapadékvíz  talajba  szivárgását  lehetővé  tevő  vízáteresztő  felületek,  burkolatok 

kialakítása, gyephézagos szivárgó padkák tervezése, építése és fenntartása. 
 
Városrendezési eszközök 
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A városklíma kedvezőtlen hatásainak csökkentése: 
− a zöldfelületi minimum szabályozása, 
− a közterületek, telkek zöldfelületként fenntartandó részének kijelölése, 
− beültetési kötelezettségű területek kijelölése, 
− a tetőkertek kialakításának szabályozása, 
− a zöldfelület intenzitásának szabályozása, 
− a parkolók fásításának szabályozása, 
− fasortelepítési kötelezettség szabályozása, 
− a beépítési intenzitás szabályozása, 
− szikkasztókutak létesítésének, a csapadékvíz helyben tartásának szabályozása. 

 
Tájékoztatási, ismeretterjesztési eszközök 
− az éghajlatváltozás problémájára, komplexitására vonatkozó tájékoztatás, 
− az előrejelzés módjának kidolgozása, 
− az  egyéni  alkalmazkodás  növelése  és  kibocsátás  csökkentése  lehetőségeiről  szóló 

tájékoztatás, 
− a magántulajdonban lévő famatuzsálemek kezelésére vonatkozó tanácsadás 

 
Támogatási eszközök: 
− a lakóházak utólagos hőszigetelésére támogatás biztosítása. 
 
A jövőben szükséges az intézkedések és eszközök teljes körű azonosítása és tudatosabb 
alkalmazása az éghajlatváltozás okozta szélsőséges időjárási helyzetek hatásának 
csillapítására, megelőzésére, az alkalmazkodás lehetőségének biztosítására. Mindezekből 
adódóan a Városi Környezetvédelmi Program kidolgozása szükséges, úgy, hogy az 
figyelembe vegye a környezet állapotának változását, a Program előrehaladását és az új 
uniós és hazai források nyújtotta lehetőségeket. 
 
6 SZOCIÁLPOLITIKA 

 
6.1. Család-, szociál- és lakáspolitika 

 
Városunk szociális hálójának erőssége – amint azt a Helyi Esélyegyenlőségi Programban 
és a Szolgáltatástervezési Koncepcióban feltártuk – egyrészt a széles spektrumú, a 
lakossági igényeket folyamatosan tekintetbe vevő önkormányzati ellátórendszer, 
másrészt a sok esetben speciális szociális gondozást biztosító civil partnerség. Mind a 
gyermekjóléti, mind a szociális gondozás területén évek óta feladatellátási szerződés 
útján nyújt városunk olyan szolgáltatásokat, melyek települési, illetve városi 
önkormányzatok számára nem jelentenek kötelező feladatot, illetve kapacitásigényük 
meghaladja az önkormányzat rendelkezésére álló erőforrásokat. 
 
 
ALAPELVEK A TÁRSADALMI FELELŐSSÉG HELYI GYAKORLATÁBAN – SZOCIÁLIS 
SZOLGÁLTATÁSOK 
 
- A szociális ellátás és védelem segítse a rászorulókat és az egyes ellátások igénylőit: 

társadalmi integráció, rehabilitáció. 
- Az önkormányzat szociális intézményei terhelésének figyelemmel kísérése: mely 
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területeken lehet számítani növekedéssel, ill. esetleges csökkenéssel, 
- A legkedvezőtlenebb helyzetű csoportok számának csökkentése nem önkormányzati 

(pl. egyházi, karitatív, civil) szervezetek, személyek, önkéntesek bekapcsolásával. 
- Az eddig megtett intézkedéseken túl a szociális ágazaton belüli, ill. az ágazatközi 

együttműködés folyamatos biztosítása. 
- Az önkormányzat lehetőségeihez mérten a szociális szolgáltatásokra fordítható 

források szükséglet alapú alakítása. 
- A településen élő gyermekes családok minőségi életfeltételeinek javítása, biztosítása 

hosszú távon. 
- Állami és/vagy uniós források bevonása a szociális ellátórendszerbe, kiemelten a 

prevencióba. Távlati célja ennek, hogy minél tovább aktívan tartsuk az időseket, hogy 
minél később szoruljanak az önkormányzat által finanszírozott ellátórendszer 
igénybevételére. 

 
6.2. Az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzete 

 
Szentlőrinc Járásra, így városunkra is jellemző a szociális, mentális problémák fokozott 
megjelenése. Sok család/egyén került nehéz helyzetbe az elmúlt évek során a 
munkalehetőségek beszűkülése, a lakosság egy részének alacsony iskolai végzettsége, az 
infrastruktúrából adódó hátrány okozta munkanélküliség, a munkahelyekre utazás egy kis 
településről a közlekedés miatt nem egyszerű, és egyéb tényezők mind befolyásolták, 
befolyásolják a családok/ egyének anyagi helyzetét, amely folyamatosan romlott, 
kilátástalanná vált. Az ellátandó településeken a szolgálatot igénybevevő lakosság, 
családok/egyének nagy részének jövedelmét a segélyek, Gyes, Gyet, családi pótlék, esetleg 
alkalmi munkából származó jövedelem képezi. Az idős, egyedülálló emberek nyugdı́ja, 
esetleges bevétele nagyon alacsony. 
 
A szolgáltatást igénybevevőkre jellemző, hogy nehéz anyagi körülmények között élnek, 
létfenntartási gondokkal küzdenek. A szolgálattal kapcsolatba kerülő családoknak a 
munkahely hiánya, az ezzel együtt járó anyagi biztonság romlása, a szenvedélybetegségek 
kialakulása komoly nehézséget jelent. A szolgáltatást igénybe vevők összetett 
problémákkal küzdenek, a nehézségek halmozottan jelentkeznek. Gyakori a szülők 
házasságának megromlása és az ebből eredő gyermek elhelyezési és kapcsolattartási 
nehézségek, továbbá lakhatási gondok, nevelési hiányosságok, családi konfliktusok és 
magatartási problémák. Az ellátási területeken megfigyelhető a családmodell változása, a 
házasságkötések számának csökkenése, az élettársi kapcsolatban élők számának 
emelkedése. Jellemző, hogy a család anyagi nehézségeinek megszüntetését egy újabb 
gyermek vállalásától reméli, még nagyobb szegénységbe taszítva ezzel magukat és 
gyermekeiket.  
Az ellátottak köre a szociálisan hátrányos helyzetűek, nagycsaládosok, gyermekeiket 
egyedül nevelő szülők, mentális problémával küzdő szülők és gyermekek, 
munkanélküliek, halmozott problémával küzdők, veszélyeztetett gyermekek, családok, 
nevelésből kikerült, devianciákkal küzdő gyermekek, fiatalok és szülők, időskorúak, 
nyugdíjasok, fogyatékkal élő személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek.  
A szolgáltatást nem és életkor tekintetében nagyobb arányban veszik igénybe a nők, mint 
a férfiak. Elenyésző azon kiskorúak száma, akik önként, szülő nélkül keresik fel 
szolgálatunkat és kérnek segítséget.  
A szolgáltatást igénybe vevők gazdasági aktivitását tekintve nagyrészt inaktív keresők és 
tartós munkanélküliek.  
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Családi állapot szerint legtöbben párkapcsolatban, gyermekkel élnek. Több elvált szülő 
esetén gyakori az anyagi, életviteli, foglalkoztatási problémák előfordulása. Egyedül 
élőknél jellemző a mentális-lelki problémák előtérbe kerülése.  
Iskolai végzettségüket tekintve legmagasabb arányba az alacsony iskolai végzettségűek 
veszik igénybe a szolgáltatást.  
A településen szociális problémákat főképp a munkanélküliség okoz, illetőleg a 
szenvedélybetegségek gyakori előfordulása.  
A szolgálat klienskörében jelentős változás következett be. Míg a korábbi években a 
klienskör túlnyomó részét az idős és egyedülálló emberek tették ki, mára ez az arány a 
munkanélküliek felé tolódott el.  
A segítségnyújtást igénybevevő családok szűkebb köre a családsegítő szolgáltatások 
formáit korábban családgondozás nélkül vette igénybe, az eset az első találkozás 
alkalmával tett intézkedéssel lezárható volt.  
 
Felnőtt munkaképes korú kliensek: Az ellátottak nagy része közfoglalkoztatás 
keretében dolgozik, illetve alkalmi munkából és a gyermekek után járó támogatásokból 
tartja fenn magát.  
A szociálisan hátrányos helyzetű családok esetében szinte általános sajátosság az 
alacsony iskolázottság, ami munkaerő-piaci lehetőségüket beszűkíti, ezért az alkalmi 
munkavállalás vált jellemzővé. A gazdaságban elfoglalt hátrányos helyzetükből 
következik a közüzemi tartozások felhalmozása, ami gyakran a lakhatási biztonságukat 
kockáztatja.  
 
Egyedül élő idős emberek: Az ellátási területen egyre nagyobb arányban fordulnak elő 
az idős, magára hagyott, esetenként tehetetlen kliensek. Jellemző a családi kapcsolatok 
beszűkülése, esetenként teljes hiánya.  
 
Gyermekek és gyermekes családok: A családok diszfunkcionális működése az 
iskolában teljesítményzavarok, beilleszkedési problémák, interperszonális kapcsolati 
problémák és magatartási problémák kialakulását eredményezik. A gondozott gyermekek 
családjaiban, nagy számban fordul elő az alacsony iskolázottság, ami a munkaerő-piaci 
elhelyezkedést jelentős mértékben megnehezíti. A gondozott családok egy részénél 
általában az egyik szülő közfoglalkoztatásban foglalkoztatott.  
Ezen családok gyakran küzdenek megélhetési problémákkal, hisz anyagi helyzetük romló 
tendenciát mutat, így nagy számban fordul elő a közüzemi díjak fizetésének elmulasztása, 
nagy összegű hátralék felhalmozása.  
A szülők körében előforduló pszichés és szomatikus zavarok befolyásolják nevelési 
tevékenységüket, mely problémák miatt gyermekeik érzelmi szükségletei hiányt 
szenvednek, esetenként elhanyagoló, bántalmazó szülői attitűd tapasztalható.  
 
 
 
A szolgáltatást igénybevevők kiemelt problémái: 
 

  létminimum alatt élő munkanélküli szülők, illetve személyek, rossz anyagi 
körülmények, 

  elvált szülők problémái,  
 nagycsaládosok speciális problémái, 
 egyik vagy mindkét szülő krónikus betegsége, 
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 deviáns viselkedés megléte a családban,  
 alkoholizmus, drog, életvezetési problémák,  
 alulszocializált körülmények, 
 tartós betegség megléte. 

 
Sok család esetén a hátrányos helyzetet előidéző okok halmozottan jelentkeznek: 

 a megélhetési problémák, a jövedelemnélküliség, alacsony jövedelem a napi 
működést és életvitelt teszi bizonytalanná, ennek következménye a hátralékok 
megjelenése a háztartásokban, a különböző fizetési kötelezettségek halasztása, az 
alapvető szükségletek kielégı́tésének hiánya. 

 a foglalkoztatással, munkavégzéssel kapcsolatos problémák, munkahely 
elvesztése, munkaügyi problémák, elhelyezkedési nehézségek. A munkaerő- piaci 
elvárásokhoz nem illeszkedő egyéni tudás, végzettség, mobilitás hiánya. 

 a lakhatással kapcsolatos problémák lakásfenntartási adóságok, lakás-
karbantartási gondok. Lakáshoz jutás szűk lehetősége, lakáselvesztés veszélyei 
jelentkeznek. 

 kapcsolati problémák-mentálhigiénés problémák, családon belüli és más 
személyközi kapcsolati konfliktusok, esetleg a kapcsolatok teljes hiánya és az 
elmagányosodás. A családi kapcsolati nehézségek érintik a kommunikációs 
zavarokat, az erőszak megjelenését, a bántalmazást, a gyermeknevelési 
problémákat. Következményeként jellemzően megjelennek az általános 
beilleszkedési zavarok. 

 
Városunkban a szociális ellátórendszer kiépült, az anyagi és szervezeti feltételek 
megteremtésével. Az önkormányzat a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalon és az 
Család és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül biztosítja a szociális alapszolgáltatásokat. 
 
6.3. Személyes gondoskodás formái 

 
Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes gondoskodás 
körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és a 
fizetendő térítési díjakról szóló 15/2018. (VII.4.) számú önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Szgtd.) rendelkezik a személyes gondoskodás formáiról és 
igénybevételének feltételeiről. 
 
 

Szociális Szolgáltató Központ Szentlőrinc 

kötelező feladat önként vállalt feladat 

Étkeztetés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

Házi segítségnyújtás Ápoló-gondozó idősotthoni bentlakásos 
ellátás 

Családsegítés Mentálhigienes ellátás 

Nappali ellátás  

 
Szentlőrinc Város Önkormányzata a szociális alapszolgáltatásokat az Szociális Szolgáltató 
Központ Szentlőrinc útján látja el. Eredményként könyvelhető el, hogy az önkormányzat 
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a kötelező ellátásokon túl továbbra is biztosítja a lakosság által már megszokott, a 
szükségletekhez igazodó nem kötelező feladatot. 
 
6.4.  Foglalkoztatáspolitika 

 
Elsősorban városi vállalkozók bevonásával kívánunk városi fejlesztéseket végezni (a 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő ingatlan felújítások, parképítések, parkfelújítások, 
asztalosmunkák stb.) Ezzel nagyon sok munkanélküli városi vállalkozónak segíthetnénk. 

Ezen kívül is fontos a varosban működő cégek, vállalkozások vezetőivel hatékony, jól 
működő kapcsolat kiépítése annak érdekében, hogy az üres álláshelyeket városi 
munkanélküliek töltsék be. A gyermeküket egyedülállóként nevelő szülőknél, a 
munkanélküli nőknél távolabbi munkahely esetén gondot okoz a hosszú utazási idő, a 
kiskorú gyermekek óvodába, iskolába kísérése, ezért kedvező lenne számukra a varosban 
munkát vállalni. 

A munkanélküliek nem minden esetben veszik fel a kapcsolatot a Munkaügyi Központtal, 
sokan saját erejükből próbálnak elhelyezkedni, így a városi munkaadókkal való közvetlen 
kapcsolat megkönnyítené a hatékony álláskeresést. 

Az önkormányzat fenntartásában működő Gyermekjóléti Központ és Családsegítő 
Szolgálat Családsegítő Csoportja az aktív korú nem foglalkoztatott személyeknek 
speciális, célzott problémakezeléssel beilleszkedést, munkavállalást támogató programot 
nyújt. 
A foglalkoztatáspolitikában lehetőség nyílt az Európai Unió által támogatott pályázati 
lehetőségek és az esélyegyenlőség megvalósulása érdekében a roma származásúak 
foglalkoztatásának elősegítésére, bővítésére. Élve e lehetőséggel két szociális, illetve 
gyermekjóléti intézményünk TÁMOP-pályázatot nyújtott be a roma nők társadalmi 
befogadásának és foglalkoztatásának érdekében. A kiemelt projekt címe: „Roma emberek 
képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben.” 
 
6.5. Egészségügy 

 
6.5.1. Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
 
Az egyén egészségi állapota egyértelműen meghatározza, hogyan tud bekapcsolódni a 
gazdaságba, részt venni a közösség életében. Az egészség nemcsak a munkavégző 
képesség szempontjából kulcsfontosságú, hanem a méltóságteli élethez szükséges 
képzéshez; azaz az emberi tőke fejlesztéséhez is elengedhetetlen. A hosszabb és 
egészségesebb élet együtt jár az aktívan töltött évek növekedésével, ami a foglalkoztatás 
bővülésének feltétele is. 
A legfontosabb célkitűzés, hogy a magyar lakosság hosszabb egészségben eltöltött életet 
tudjon megélni. Ennek egyik fontos tényezője, hogy az egyéni és a közösségi 
döntéshozatal minden szintjén váljék értékké az egészség. 
 
A káros szenvedélyek (túlzott alkoholfogyasztás, dohányzás, drogfogyasztás stb.) elleni 
küzdelemben a lakosság aktív támogatására és szimpátiájára építve erősíteni lehet a 
prevenciót, támogatni kell az igény szerinti regionális és helyi prevenciós rendszerek 
kialakítását és működtetését. A nevelés, az oktatás iskolai rendszerének és a lakosság 
felkészítésének fejlesztésével elő lehet segíteni a veszélyhelyzetek megelőzését, esetleges 
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bekövetkezte esetén annak kezelését. 
Az egészségi állapot javulásához az egészséges életvitelt támogató természetes és 
mesterséges környezet, a mozgásgazdag életmódhoz szükséges szakmai és 
infrastrukturális feltételek megteremtése, az egészséges élelmiszerek, az egészséges 
életmódhoz szükséges információk, az egyének és közösségek egészségtudatosságának 
bátorítása, valamint a korszerű egészségügyi szolgáltatások vezetnek. 
 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-a előírja, hogy a helyi 
önkormányzat az egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettségének 
részeként gondoskodik 

a) a tulajdonában, illetve fenntartásában lévő, közfinanszírozott egészségügyi 
szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató működtetéséről, 

b) a 2013. április 28-án tulajdonában, illetve fenntartásában lévő egészségügyi 
szolgáltató számára – az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény 
alapján - megállapított közfinanszírozott szakellátási feladatok ellátásáról, 

c) a tulajdonában lévő, közfinanszírozott egészségügyi szakellátási feladat ellátására 
szolgáló vagyonhoz kapcsolódó - az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 
szóló törvény alapján a helyi önkormányzat rendelkezési joga alá tartozó 
szakellátási kapacitással ellátandó - közfinanszírozott egészségügyi szakellátási 
feladatok ellátásáról. 
 

A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében köteles gondoskodni 
 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
b) a fogorvosi alapellátásról, 
c) az alapellátáshoz kacsolódó ügyeleti ellátásról, 
d) a védőnői ellátásról, 
e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

 
A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében 

a) a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, 
b) biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását, 
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének 

alakulását, annak esetleges romlása esetén –lehetőségeihez mérten– saját 
hatáskörben intézkedik, vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét, 

d) együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai szintekre 
irányuló 

e) egészségfejlesztési programokban, valamint támogatja az aktívan kezdeményezi 
azokat. 

 
Az egészségügyi ellátás az átlagos kisvárositól jobbnak mondható. 
Az egészségügyi alapellátás helyben, vállalkozó formában működtetett háziorvosi praxis 
keretében biztosított. A háziorvosi szolgálatot a Kormányhivatal Egészségbiztosítási 
Pénztári Szakigazgatási Szerve finanszírozza, amely támogatás a lakosságszámtól függő 
normatív finanszírozásból és a kártyával bejelentkezett betegek utáni 
teljesítménydíjazásból tevődik össze.  
A járóbeteg-szakellátás a Szentlőrinci Eszterházy Egészségközpontban, Pécsett és 
Szigetváron biztosított a lakosság részére. Fekvőbeteg ellátás Pécsett és Szigetváron van. 
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Felnőtt háziorvosi, gyermekorvosi, valamint fogorvosi ellátás vállalkozók által biztosított 
a településen. 2009. június 25. napján, a térségi önkormányzatok azzal a céllal alapították 
meg a LŐRINC-MED Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, -amely nagy értéke a 
városnak-, hogy a térség kiemelkedően rossz egészségügyi helyzete javuljon, a magas fokú 
morbiditási ráta pedig ezáltal csökkenjen.  
Felek 2012. év novemberében egészségügyi feladatátvállalási szerződést kötöttek az 
egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó sürgősségi betegellátás, a Központi Ügyeleti 
ellátás biztosítás céljából. A járóbeteg-ellátás, így a szakorvosi rendelő működtetése 
önként vállalt önkormányzati feladat. A lakosság ellátását kissé szűkös, technikailag jó 
felszereltség mellett végzik. Ez a jó felszereltség azonban viszonylagos, az egészségügyi 
ágazatban nyugaton e gépek elismert amortizációja öt év körül van.  A Kft. 
műszerfejlesztését pályázatok útján és önkormányzati források biztosításával lehet csak 
megoldani, mivel a központi finanszírozás várhatóan nem teszi lehetővé ilyen irányú 
beruházások megvalósítását. A Kft ellátja a központi ügyeleti, a Hospice és az 
Otthonápolási tevékenységen felül a lakosság egészségi állapotának javítását, a jobb 
életminőség elősegítését célzó tevékenység elvégzésével, az egészségkárosító környezeti, 
társadalmi és egyéb hatások elleni fellépéssel, az egészség fejlesztését, betegségek 
megelőzését, egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító és 
orvosi rehabilitációs szolgáltatások, valamint, a Védőnői Szolgálat működtetésével. A Kft 
az ellátásokat szentlőrinci Eszterházy Egészségközpontban (7940 Szentlőrinc, Eszterházy 
u. 1.) biztosítja. 

 
Az egészségi állapotnak meghatározó szerepe van a szociális rászorultság szempontjából. 
Amikor az egészségügyi ellátórendszer már nem tud további ellátást nyújtani, de az 
érintett személy – az önellátási képessége részleges vagy teljes hiányában – még 
segítséget igényel, akkor kerül a szociális ellátórendszerbe. 
 
Az alapellátás körébe tartozó feladatok közül az ügyeletek vállalkozóval történő 
elláttatásához járult hozzá az önkormányzat. 

Probléma, hogy a háziorvosi ellátás területén a praxisokat működtetők kb. 30 %-a 
nyugdíjas korú. A praxisok működtetési jogának átadása egyre nehezebb. Elhatározott 
célunk, hogy az intézményi működtetésen keresztül és azon túlmenően is az egészségügyi 
alapellátás kapuőri szerepét erősítsük. Alapvető cél, hogy a háziorvosok, házi 
gyermekorvosok és fogorvosok korösszetétele javuljon a fiatalabb korosztályhoz tartozó 
szakemberek egészségügyi alapellátásban történő elhelyezkedésének ösztönzésével. 
Tekintettel a teljes praxisstruktúra hatékonysága növelésének prioritására, az 
egészségügyi alapellátás ezen tevékenységének megerősítése érdekében komplex, 
feladatellátást visszacsatoló ellenőrzési rendszert szükséges működtetni.  

Stratégiai célkitűzésünk, hogy szakrendelőnk további felújítását, műszerezésének 
javítása. 

Az egészségügyben azokra a feladatokra kell hangsúlyt fektetni, melyek kötelező 
feladatok és nem igényelnek nagy anyagi ráfordítást: jelenleg is működő ellátások, de 
kihasználtságuk nem éri el a maximálist. Elsősorban az iskola-egészségügyi ellátásban 
rejlő lehetőségeket kell kiaknázni, ahol az orvos és a védőnő is jelen van, és a tudásanyag 
is rendelkezésre áll. Ehhez természetesen az érintett két ágazat (oktatás, egészségügy) 
között az eddiginél sokkal jobb együttműködésre van szükség. 
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Az iskola-egészségügyi ellátás alapvető feladata a megelőzés, a gyermek fejlődésének 
figyelemmel kisérése. Az iskola-egészségügyi rendszerbe tartoznak az óvodák, iskolák 
tanulóinak nyújtott ellátások (pl. ortopéd és fogászati szűrés). Ezek biztosítása az 
önkormányzat számára kötelező, a nevelési-oktatási intézményekbe járók számára 
ingyenes. A feladatot az önkormányzattal területi ellátási kötelezettséggel rendelkező 
orvosok látják el az iskolaorvosi rendelőkben és a gyermekfogászati rendelőkben. 
Mozgásterük egyre csökken az adatvédelmi és egészségügyi ágazati szabályzók miatt. Az 
oktatási ágazatirányításban végbement módosítások a szűrések végrehajtása érdekében 
egyre nagyobb kooperációs kihívás elé állítják az iskolákat „csak” működtető 
önkormányzatot. 

Az egészségügy területén mozgósítható anyagi tartalék nincs. A kötelező feladatok 
működtetéséhez önkormányzati anyagi hozzájárulásra is szükség lesz, ha a praxisok 
jelenlegi működtetői nyugállományba vonulnak, vagy ha – főként a hiányszakmákban –. A 
lakosság egészségügyi alapellátását biztosítani kell.  
 
Teendőink az egészségügy területén: 
- Az Önkormányzat egészének tevékenységét át kell hatnia az egészséges életmódra 

nevelés és a megelőzés szempontjainak. 
- Tájékoztatók, fórumok szervezése, melyek célja a betegségek, kockázati tényezők 

ismertetése, megelőzés. A szakrendelő felújításának folytatása, a szükséges építészeti 
átalakítások és eszközbeszerzések végrehajtása 

- Szakmailag indokolt védőoltások ingyenes vagy kedvezményes biztosítása a 
megelőzés érdekében 

- Csatlakozás a népegészségügyi programokhoz, különös tekintettel a i lakosság 
egészségének fejlesztésére irányuló primer prevenciós programokra és egészségügyi 
szűrővizsgálatokra. 

- A betegellátás színvonalának és az ellátás feltételeinek folyamatos figyelemmel 
kísérése érdekében komplex, feladatellátást visszacsatoló ellenőrzési rendszer 
kialakítása és betegelégedettségi vizsgálatok végzése. Szűrővizsgálatok, egészségi 
állapotfelmérések és csoportos egészségnevelési tevékenységek szervezése egyrészt 
az Önkormányzat intézménye által, másrészt partnerségi együttműködés 
résztvevőjeként a Válts egészségre! programban 
Az Önkormányzat küldetése, hogy egyrészt érintett intézményei erre irányuló 
tevékenysége, másrészt pedig a város kereskedelmi vállalkozásaival, orvosaival, 
egészségügyi vállalkozásaival, élelmiszerfejlesztőkkel való partnerségi 
együttműködés keretében felhívja a figyelmet az egészséges életmódra nevelés, a 
prevenció és az egészségmegőrzés fontosságára. 
Alapelv az, hogy sokkal olcsóbb az egészség megtartása, a betegség megelőzése, mint 
a gyógykezelés – nemcsak az egyén, hanem a közösség, az ország részére is. Az előbb 
felsorolt programok működése nagymértékben az anyagiakon is múlik, feltétlenül 
szükséges a központi, az állami és az önkormányzati részvállalás. 

 
6.6. Oktatás- és ifjúságpolitika 

 
A köznevelésnek utat kell nyitnia a teljesebb élethez 

A köznevelési intézmények 2013. január 1-jén történt állami fenntartásba vételével 
„csupán” működtetőként jut szerep Önkormányzatunknak. Meghatározó azonban a 
beiskolázás előtti néhány nevelési év is, melyet fenntartóként továbbra is Szentlőrinci 
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Kistérségi Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) tagintézményeiben biztosítunk. A 
városban lakó diákok, szülők részére az önkormányzat által fenntartott és működtetett 
intézményhálózatnak olyan szolgáltatást kell nyújtania, amely a lehetőségekhez képest a 
legjobb fejlődési, továbbtanulási, munkavállalási esélyt nyújtja. Önkormányzatunk ez 
idáig is megtett mindent annak érdekében, hogy a városunkban élő, a városi köznevelési 
intézményekbe járó gyermekek, szülők legnagyobb megelégedésére működjenek az 
iskolák, valamint a pedagógus kollegáink felé is kifejezzük megbecsülésünket, munkájuk 
iránti tiszteletünket. Ez az elköteleződés nem csupán a kiemelkedő pedagógusmunka 
városi díjjal történő honorálásában érhető tetten, hanem az anyagi ráfordításokon túl 
abban is, hogy az intézményhálózat hosszú távú fenntarthatóságáról közös gondolkodást 
kérünk az érintettekkel. Mindez a jövőben is így lesz. 

Az óvoda a nevelési programjuk részeként kidolgozott egészségnevelési program 
megvalósítása során segítsék a családi nevelés megszilárdítását, pl.: az időjárásnak 
megfelelő öltözködés, helyes és rendszeres tisztálkodás, egészséges táplálkozás. Az állami 
fenntartású általános és középiskolákban, valamint azt Óvoda pedagógusai és gyermekei 
részére rendszeresen szervezünk –együttműködve a BRFK Szigetvári Rendőrkapitányság 
Szentlőrinci Örsével és a Polgárőr Egyesülettel Közbiztonsági napot – drogprevenciós, 
bűn- és balesetmegelőzési előadásokat. Előre kell lépnünk a fenntartásunkban működő 
köznevelési intézményben szokássá fejlesszék a szűkebb és a tágabb   környezet   
megismerését   és   védelmét, pl.   tisztántartás, rendezettség, élősarok gondozása, kiskert 
gondozása, az óvoda és az otthon környezetének rendje, a város természetvédelmi 
területeinek ismerete, ápolása az életkornak megfelelő programok keretében, a 
szelektív hulladékgyűjtés fontossága. Egyre több lehetőséget kell biztosítani a 
gyerekeknek arra, hogy fejlettségüknek megfelelően, tevékenység közben fejlődjön  a 
környezettudatos viselkedésük. 

6.6.1 Az Óvodán belüli és a tagóvodák közötti esélyegyenlőség biztosítása 

Mind a gyermekek, mind a szülők, mind a pedagógusok számára rendkívül fontos, hogy az 
óvodai nevelés, a szakmai munka, a beiskolázás esélyei szempontjából ne legyenek 
lényeges különbségek a tagóvodák között. 

Ha a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma szükségessé teszi, 
megszervezzük az intézményeinkben az integrációs felkészítésüket, hogy a szociális 
helyzetükből és fejlettségükből eredő hátrányokat ellensúlyozzuk, képességeiket, 
adottságaikat kibontakoztassuk. 

Annak érdekében, hogy a sajátos nevelési igényű, integráltan nevelhető (mozgásszervi, 
érzékszervi, enyhe- és középsúlyos értelmi, beszédfogyatékos, valamint az egyéb pszichés 
fejlődési zavarral küzdő) óvodáskorú gyermeket ép társaikkal együtt nevelhessük, 
folyamatosan fejlesztjük intézményeinket, bővítjük a sérülésspecifikus ellátást. 

Az iskolai oktatásban, a művelődésben, a szabadidő eltöltésében, a nyári pihenésben 
támogatást kell nyújtanunk és részt vállalnunk a költségekben. Szerepet vállaltunk és 
vállalunk a gyermekvédelemmel foglalkozó hivatásos és civil szervezetek munkájának 
koordinálásában, a tapasztalatcserében. 

Az anyagi okokból hátrányos helyzetben élő gyermekek családjait a nevelő- oktató 
munkát végző intézmények gyermekvédelmi felelősei megkeresik és személyre szabott 
segítséget nyújtanak (életviteli tanácsok, pályázat a gyermek ingyenes étkeztetéséért, 
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táboroztatásáért, ruhacsomag). 

Az esélyegyenlőség miatt is szükséges a megújuló Liszt Ferenc utcai telephely mellet az 
Arany János utcai intézményesség fejlesztése. 

6.6.2. Takarékos gazdálkodás az ingatlanvagyonnal 

Figyelemmel kell kísérni az önkormányzati költségvetés jelentős részét kitevő 
köznevelési költségvetés takarékos, gondos felhasználását. A jövőben is célunk, hogy ne 
szűnjön meg intézmény. 

A bölcsődei és óvodai férőhelyeket hatékony kihasználására egyfelől folytatni kell az 
intézmény-felújítási programot, másrészt a tradicionálisan jó együttműködést a varosban 
működő magánintézményekkel 

6.6.3. A pedagógusok életkörülményeinek javítása 

Meg kell tartanunk hivatásuknak élő, jól képzett pedagógusainkat. A fiatal pályakezdő 
pedagógusok eddigi támogatásán felül tovább akarjuk bővíteni az óvodapedagógusok 
továbbképzési lehetőségeit. 
 
A világnézeti nevelés választhatósága, közösségi szolgálat 

A szülői igényeknek megfelelően, az Alapörvényben rögzített joguk érvényesítése 
érdekében lehetőséget biztosítsunk az óvodában a vallási nevelésnek. 

A gyermekek személyiségfejlesztése szempontjából meghatározó fontossággal bír a 
beiskolázás előtti néhány nevelési év is, melyet fenntartóként továbbra is az Óvoda 
tagintézményeiben biztosítunk. 

Klasszikus értelemben véve az önkéntesség a közösségi gondoskodás, a társadalmi 
szolidaritás – s ezen belül a karitatív tevékenység – az emberiség fejlődésének alapértékei 
közé tartozik. Az önkéntességben juthat kifejezésre az állampolgári elkötelezettség és 
felelősségvállalás össztársadalmi „rehabilitációja” mindazokért, akik a segítségnyújtás 
érintettjei.  

Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott ötven óra közösségi 
szolgálat elvégzésében hatékonyabb szerepet tudunk vállalni. Jelenleg a Szentlőrinci 
Közös Önkormányzati Hivatal biztosit lehetőséget a gyakorlatra.  

A következők szerint látunk erre lehetőséget, az intézmények igényének felmérése 
mellett: 

Helyszín: Rendezvények, tevékenységek: 

Önkormányzat,  
Közös Önkormányzati 
Hivatal 

• Önkormányzati rendezvények/koszorúzások – 
műsor 

• Szépkorúak köszöntése – versmondás, felolvasás 
• Rendezvény – résztvevők informálása, futók 

biztosítása, ajándékcsomagolás, frissítő ital és 
gyümölcs osztása, 

• Kisebb „adminisztrációs” munkák,  
• takarítás 
• kisebb karbantartási munkákban való részvétel 

mailto:titkarsag@szentlorinc.hu


 

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 

             +36-73 570-000          +36-73 371-001            titkarsag@szentlorinc.hu  Honlap: www.szentlorinc.hu   

45 

Gyermekjóléti Központ és 
Családsegítő Szolgálat 

• Rendszeres ruhaosztásnál segítségnyújtás 
• Ruharaktár rendben tartása 
• A gyermekek szabadidős foglalkoztatása 

  

Szociális szolgáltatás • Az ellátottakkal való foglalkozásban (fogyatékos, 
idős, i ellátás): 

o társasjátékozás, beszélgetés 
o kirándulásokon kísérés, felügyelet 

biztosítása 
o étkeztetés/ tálalás 
o telephelyeken kerti munkálatok 
o adományosztásban segítségnyújtás 

• Családoknál/ háztartásokban (kijáró gondozó 
mellett): 

o favágás, fa behordása 
o fűnyírás, gazolás, sövényvágás 
o hólapátolás 
o bevásárlások elintézése 
o falevélseprés 
o társalgás/ beszélgetés 

 

 
 
Mivel egyre inkább hiányzik a modern termelésbe bevonható és megbízható, széles körű 
alapismeretekkel rendelkező munkavállaló, céljaink között szerepel – kooperálva és 
együttgondolkodva az állami intézményfenntartóval – az Önkormányzat által 
működtetett intézményekben a szakiskolai rendszer, a szakképzés kialakítása, 
vonzerejének növelése, a kétkezi munka becsületének helyreállítása. Fő célunk ezzel 
természetesen, hogy továbbtanulási lehetőséget biztosítsunk a varosban élő diákoknak, 
valamint a szakképzésben résztvevők számára. A duális képzés az egyik lehetőség, 
amelynek kialakításakor be kell vonni a varosban működő vállalkozásokat, cégeket a 
diákok gyakorlati képzésébe. Ahol nincs meg a megfelelő gyakorlati képzés lehetősége az 
iskolák környékén működő cégeknél, csak ott maradna meg az iskolai gyakorlati 
képzőhely. 

 
6.7. Sport 

 
Varosunk eddig is jelentős eredményeket ért el a szabadidősport fejlesztésének területén. 
A nagyobb rendezvények támogatásával elősegítette nagyszámú résztvevő mozgósítását 
a különböző sporteseményeken. A „rendezvénysportnak” tekinthető, rendszeres és 
folyamatos felkészülést nem igénylő sporteseményeket a varosban élő, sportot szerető, 

Óvoda Szabad játékidő alatt (elsősorban a délutáni órákban, 
de a nyári időszakban a délelőtti órákban is 
megoldható) versenyjátékok, sorversenyek, 
szabályjátékok szervezése, lebonyolítása a 
csoportszobában vagy jó idő esetén, az udvaron 
Kertrendezés 
Kirándulások alkalmával a gyermekek kísérete 
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kreatív és leleményes szervezők folyamatosan kínálják a lakosság számára. A Futafok 
utcai futóversenyen a résztvevők száma évről évre emelkedik. A sportesemény 
megrendezése elősegíti az egészséges életmódra nevelést, valamint a résztvevők részére 
versenyzési lehetőséget is biztosít. A Sportjuniális, a Gyerek Sportnap, a Szivárvány Kupa 
esetén a köznevelési intézmények állami fenntartásba kerülése óta a szervezésben nem 
veszünk részt, de minden segítséget megadunk a tárgyi eszközök biztosítása révén a 
verseny megtartásához. Hosszú évek óta hagyományosan támogatást nyújtunk az óvodás 
sorverseny, valamint az óvodás duatlonverseny megrendezéséhez. 
 
A következő évek sportkoncepciójában ezeknek a rendezvényeknek a szervezése és 
támogatása továbbra is fontos feladat. Segíteni kell a városban lévő sportegyesületek 
egymás közötti versenyeinek megszervezését, és más nagyobb tömegeket megmozgató 
rendezvényeket. A hangsúlyt azonban a szervezett keretek és szakmai felügyelet mellett 
végzett rendszeres sportolásra kívánjuk helyezni. 

6.7.1. Együttműködés a sportegyesületekkel 

Csak jól működő sportegyesületekkel lehet elérni, hogy a lakosság széles rétegei a 
testedzés és sport tevékeny résztvevői legyenek. Szorgalmazzuk a sportklubok, 
sportegyesületek számának növelését, működési feltételeinek javítását, helyzetük 
stabilizálását. A sportegyesületek alapítása, működési feltételeik biztosítása több 
szempontból is fontos feladat. Hiszen az egyesületek – így a sportegyesületek is – a polgári 
társadalmak jellegzetes társulási formái, olyan alapvető szocializációs alapegységek, 
amelyekben a tagok kisgyermektől a nagyszülőkig a sportolás lehetőségein túl elsajátítják, 
egymásnak átadják a legfontosabb polgári értékeket. Megtanulnak pozitív magatartási 
formákat, a közösséghez tartozást, a kötelességvállalás szabályait, az egymást váltó 
korosztályok megbecsülését, tiszteletét. Nevelő hatásuk nélkülözhetetlen és 
felbecsülhetetlen. Az egyesületek számának növelése mellett felelősségünk a meglévő 
sportegyesületek segítése, helyzetük figyelemmel kísérése, megszűnésük 
megakadályozása, egyesületi utánpótlás nevelés, tehetséggondozás feltételeinek 
megteremtése. 

Városunk nagyobb sportegyesületeit, valamint az utánpótlás-neveléssel foglalkozó 
szervezeteket feladat-ellátási megállapodás keretében a jövőben is támogatni 
kívánjuk. 
 
6.7.2. A sport szerepe a segítséggel élők számára 

A mozgás minden ember számára természetes és magától értetődő igény és cselekvés. A 
segítséggel élő emberek életében a sportnak ugyanaz a szerepe, mint egészséges társaik 
esetében: az egészség megőrzése, önmegvalósítás, sikerélmény, közösségi élet, 
nyilvánosság megszerzése, stb. Amiben a jelentősége mégis általánosan kiemelkedhet, 
hogy életük egyéb színterein helyzetük sajátos volta miatt az elszigetelődés csak 
korlátozott mértékben oldható (lakhatás, munkavégzés, stb.). 

A sport az a terület, amelyben minden résztvevő azonos módon juthat társadalmi értékek 
létrehozásában egyenlő mértékű önmegvalósításhoz, sikerhez, nyilvánossághoz. A 
sporteredmények elérése, a versenyeztetés feltételrendszerének megteremtése olyan 
interakció az épek társadalmával, amelyben a siker nyomán valóban megszűnhet a 
hátrányos megkülönböztetés, és sokkal mélyebb, valós integráció jöhet létre. 
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A segítséggel élők számára két aspektusból is rendkívül fontos a rendszeres testmozgás, a 
sport: 
- a képességek kibontakoztatása, esélykiegyenlítés. 
- hazánk csökkenő népessége mellett egyre nagyobb szükség van az aktív keresőkre s 

így a segítséggel élőkre is (az aktivitás visszaszerzésének első lépcsőfoka a sportolás 
lehet). Ezért kiemelt feladat a segítséggel élőkkel foglalkozó rehabilitációs 
szakemberek (pl. gyógytornászok, orvosok, védőnők, gyógytestnevelők) sporthoz 
kapcsolódó munkájának elismerése, támogatása. („megfertőzése” a sporttal.) 
Az önkormányzta adósága hogy a segítséggel élő sportolók számára szolgáló 
rendezvény megszervezésével integrálva a jelenlegi rendezvényi struktúrába, 
hagyomány teremtési céllal, valamint. az ifjúsági tömegsport-rendezvényeken 
versenyszámok a fogyatékos gyermekek számára való megrendezésével. 

Az önkormányzata jelenleg az alábbi sporttal kapcsolatos feladatokat végzi: 
- A sporttal foglalkozó szervezetekkel (sportegyesületek) való együttműködés és azok 

támogatása. 
- A szervezett sportolásban résztvevők számának növelése. 
- Területi versenyrendszerek kialakításának és működésének, sportrendezvények 

szervezésének segítése, a szükséges feltételek biztosításához való hozzájárulás. 
- Közreműködés az egészséges életmóddal összefüggő felvilágosító tevékenységben. 
- A sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportkoncepció 

megvalósítása. 
- Az állami sportinformációs rendszerrel, adatszolgáltatással összefüggő feladatok 

ellátása. 
- Az önkormányzati tulajdonban álló sportlétesítmények fenntartása, működtetése és 

fejlesztése. 
- A szabadidősport feltételeinek fejlesztése. 
- A gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a nők és családok sportjának, a 

hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékkal élők sportjának, illetve a 
tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának segítése. 

- Adottságainknak megfelelő részvétel a nemzetközi sportkapcsolatokban. 
- Közreműködés a nemzeti és a nemzetközi sport népszerűsítésében. 
- Kiaknázzuk közvetett módon is a forrásszerzést, miszerint magával a támogatott 

szervezettel működünk együtt, aki közvetlenül címzettje a támogatásnak (sportági 
szakszövetség, hivatásos/amatőr sportszervezet, közalapítvány, sportköztestület). 
Az együttműködés keretében pedig az önkormányzatnak, mint a fejlesztendő ingatlan 
tulajdonosának elő kell segítenie, hogy a támogatott részére – sportfejlesztési 
programjának jóváhagyásával – a támogató támogatási igazolást állítson ki, mely a 
támogatás (juttatás) összegét tartalmazza.  
 
A jövő feladatai: 

 
- A költségvetési lehetőségek függvényében folytatjuk sportlétesítményeink és 

intézményeink, valamint egyéb sport- és rekreációs célú létesítményeink szükségessé 
vált és ütemezett felújítását, számuk növelését. Keressük mind a felújításhoz, mind az 
esetleges létesítményfejlesztéshez a pályázati és más források bevonásának 
lehetőségét. Az eljárásrend kialakításának egyik fő szempontja az adminisztratív 
akadályok elhárítása. 

- A sportcélú ingatlanfejlesztésekben való közreműködés melyben az 
önkormányzatnak, mint tulajdonosnak külső forrásként rendelkezésre áll közvetlen 
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módon is a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 
(Taotv.) 22/C. § alapján a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye. 

- Sportszervezetek nyilvántartásával összefüggő feladatok ellátása. 
- Az Országos Pályaépítési Program keretében felépített, felújított műfüves pályáinkon 

a szakmai együttműködő sportszervezetekkel hosszú távú partnerséget alakítunk ki, 
egyfelől a pályák biztonságos, balesetmentes üzemeléshez szükséges állagának 
biztosítására, másrészt az azokon folyó szabadidős, sport és kulturális-turisztikai 
események megrendezésére. 

- Az Önkormányzat továbbra is biztosítja a hazai és nemzetközi szinten kiemelkedő 
teljesítményt elért városi sportolók, illetve a helyi sportért kiemelkedő munkát végző 
aktivisták, vezetők, testnevelők erkölcsi elismerését az önkormányzat által alapított 
díjak adományozásával, valamint a támogatással a fiatal sportolók felkészülését és 
versenyeztetését. 

- Minden igyekezetünkkel a nyílt pályázati rendszer fenntartása mellett vagyunk, ahol 
is támogatást nyújtunk a sportban tevékenykedő civil szervezetek részére a városi 
tömeg- és szabadidősport fejlesztésére, a lakossági testedzés támogatására, a 
sportolási lehetőségek biztosítására, a nyári táborozások megvalósításához. 

- A fedett sportlétesítmények használatát biztosítjuk a késő délutáni és esti órákban, a 
munkaszüneti és ünnepnapokon a szervezett keretek között, rendszeres sportolást 
igénylő egyének, csoportok, szakosztályok részére. 

- Új beruházásban olyan többfunkciós létesítmények építése, amelyek a helyi közösségi 
és kulturális élet központjait képezhetik. 

 
6.8. Közbiztonság, bűnmegelőzés (részletesen Szentlőrinc Város 2018-2023. évi 

KÖZBIZTONSÁGI ÉS BÜNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA tartalmazza) 
 

Szentlőrinc város közrendje, közbiztonsága stabil, szélsőségektől mentes. A lakosság 
szubjektív közbiztonságérzete közelített a kriminál statisztikai mutatók által alá 
alátámasztott objektívhez, melyet a visszajelzések alátámasztanak. Önkormányzatunk 
kiemelt feladatként kezeli a város közbiztonságát, a helyi lakosság biztonságérzetének 
minél szélesebb körű biztosítását. Az ennek javítását szolgáló intézkedések, beruházások 
évek óta folyamatosak, szoros az együttműködés a városi közbiztonság érdekében 
munkálkodó szervek, szervezetek között. Kiváló kapcsolatot építettünk ki a rendőrséggel, 
a katasztrófavédelmi szervezettel, valamint a Szentlőrinci Polgárőr Egyesület és az 
Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel.  

6.8.1 Rendőrség 

A városi rendőrség közterületen való jelenlétének támogatására, azaz a közterületi 
járőrök többletszolgálatának ellentételezésére Önkormányzatunk együttműködési 
megállapodást megkötése szükséges a Szigetvári Rendőrkapitánysággal. Ezen szerződés 
folyamatosságára kell törekedni és költségvetési évenként meghatározni az általunk 
nyújtható támogatás mértékét. Az önkormányzatnak szerepet kell vállalnia a rendőrök 
munkafeltételeinek javításában, hogy a szorosabbá vált kapcsolat egyfelől elősegítse az  
Önkormányzat, igényeinek kedvező fogadását a rendőri vezetők részéről, másrészt ezzel 
is fokozva az állampolgárok ügyeinek gyorsabb és színvonalasabb feldolgozását. 
Továbbra is célunk, hogy a bűnmegelőzés és a bűnüldözés terén regionális 
együttműködés jöjjön létre. A bűnmegelőzést és –felderítést segítheti a közterületi 
kamerarendszer kiépítése, együttműködve a városi rendőrséggel. 
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6.8.2. Polgárőrök 

Támogatjuk a polgárőrség fejlesztését és a városi rendezvények biztosításában vállalt 
feladataikat. Vállalkozásokkal is együttműködünk a közterületek biztonsága és a 
hajléktalanok megfelelő ellátása érdekében. 

6.8.3. Katasztrófavédelem 

A helyi védelmi szervezetrendszernek a katasztrófavédelem hivatásos 
szervezetrendszerével és az egyéb védelmi szervezetekkel is tisztázott, egyértelmű 
felelősségi körök és anyagi helytállási kötelezettségi szabályok mentén összehangoltan 
kell együttműködni. 

Önkormányzatunk prioritásként kell ,hogy kezelje a tűz és a katasztrófák elleni védekezés 
feladatkörét, ennek mentén keresni szükséges azokat a támogatási formákat, amelyek 
kifejezetten a városi biztonságot segíthetik, így fokozva a tűzoltási és egyéb 
veszélyhelyzetek elleni védekezésben a reagáló-képességet. 

6.8.4. Önszerveződő lakosság 

Felismerve, hogy kis- avagy mikroközösségben könnyebb feloldani az anonimitást, és az 
egymást ismerő szomszédsági környezetben jobb lehetőségek adódnak a kölcsönös 
segítségnyújtásra is, támogatunk minden, a lakóközösségekben előforduló 
bűncselekmények megakadályozása, hálózatépítéssel történő csökkentése céljából 
szervezett bűnmegelőzési programot. 

6.8.5. Bűnmegelőzési fórumok, kampányok 

Kijelenthető, hogy a hatékony bűnmegelőzés alapvetően társadalmi feladat, de ez nem azt 
jelenti, hogy a rendőrség nélkül működőképes lehet. Ennek oka – többek között –, hogy a 
rendőrségnek van igazi rálátása a település közbiztonsági helyzetére, bűnügyi 
fertőzöttségére, a jellemző bűncselekménytípusokra, módszerekre, elkövetői körökre, 
továbbá ugyanilyen rálátása van a közlekedés helyzetére is, így a lakosság 
bűncselekmények megelőzésébe történő bevonásában a rendőrségnek katalizátorként 
kell működnie. A prevenciós információk minél szélesebb célcsoporti köréhez történő 
eljuttatásában Önkormányzatunk leginkább abban tud segítséget nyújtani, hogy 
helyszínt, média-megjelenést biztosít, és szervezési támogatást nyújt a rendőrségnek. 
 
6.9. Kapcsolatrendszer 

 
Városmarketing 
 
A következő időszakban mindenképpen szükséges, hogy a város kidolgozott 
városmarketing-anyagokkal rendelkezzen. A városi vállalkozókkal, mind a külső 
partnerekkel szorosabbá kell tenni az együttműködést.  
 
Kommunikáció 
 
Az Önkormányzat célja, hogy a kommunikáció terén, alkalmazkodva a társadalmi 
igényekhez és technikai lehetőségekhez, elérje a közösségi portálok jobb kihasználását, 
az interaktivitás növelését, valamint a városi televízió fenntartását fejlesztésé és a helyi 
újság kiadását. 
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A helyi vállalkozásokkal történő kapcsolattartásban az városos által kínált lehetőségek 
megismertetése területén az eddiginél nagyobb önkormányzati szerepvállalás a cél. 

A fent említetteken felül az Önkormányzat fontosnak tartja a város és a városban található 
látnivalók ismertségének növelése érdekében tett lépéseket (pl.: városi információs 
táblák és az úgynevezett barna idegenforgalmi táblák kijelölése, megvalósítása). 

A nemzetiségi önkormányzatoknál továbbra is cél identitásuk megőrzésének a 
támogatása, a helyi kulturális életbe történő bekapcsolódásuk támogatása, valamint az 
esélyegyenlőség biztosítása. 
 
6.9.1 Testvérvárosi kapcsolatok 
 
Cél az európai együttműködésben való aktív részvétel, az EU-s pályázatok kihasználása. A 
kulturális együttműködés és az önkormányzatok közötti együttműködés terén az 
eredmények megtartása mellett új protokollt kell kidolgoznunk, a gazdaság fejlesztési 
lehetőségekre koncentrálva. Az eddigiekhez képest új elem lehet a hivatalok közötti 
együttműködés javítása, egyes célterületeken (városrendezés, költségvetés, PR) a legjobb 
gyakorlatok feltárása és átvétele. Az Önkormányzat a jövőben a lakossági horizontális 
kapcsolatok erősítését is előtérbe helyezi. 
 
6.9.2 Egyházak 
 
Ahogy az előző ciklusban, úgy jelen Gazdasági Programban továbbra is cél az egyházakkal 
történő folyamatos kapcsolattartás, elősegítve ezzel a közös gondolkodást, a közös 
fejlesztéseket. Az Önkormányzat által szervezett rendezvényeken amennyiben igénylik 
elősegítjük aktív szerepvállalásukat, illetve erősítjük a város kulturális életébe való 
bekapcsolódásukat. 
Az önkormányzati fejlesztésekben és a város fejlődésére irányuló kezdeményezésekben 
való aktív szerepvállalásuk erősítése újabb lehetőséget nyújt a hívek számára a 
közéletben való részvételre. 
 
6.9.3. Civil szervezetek 
 
Fenntartjuk a szoros együttműködést és a feladatvállalási szerződések rendszerét a civil 
szervezetekkel. Feladatként fogalmazódhat meg a Civil Konzultációs Tanács létrehozása, 
amely koordinálhatná kapcsolatrendszert. A tájékoztatás és a véleménykérés új módjaival 
kíséreljük meg az információáramlás javítását és a lakosság újabb csoportjainak a 
bevonását a közéletbe. 

 
6.10. Rendezvények 

 
A korábbi években a városban számos nagy jelentőségű kulturális program került 
megrendezésre. A város hosszú távú célja a Szentlőrinc életében kiemelt jelentőséggel 
bíró rendezvények népszerűsítése, fejlesztése. Ilyen rendezvény például a Szentlőrinci 
Borbarátok Fesztivál, a Gazdanapok, a Lobbyparti stb. 

A hagyományossá váló programok mellett az Önkormányzat fontosnak tartja a helyi 
kötődésű rendezvények felkarolását is, ezért a jövőben ennek lehetőségét felkell tárnunk. 
Mindezek fényében a jövőben tervezzük megfelelő keretek közt, méltó módon létrehozni 
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és megünnepelni a város napját, a helyi civil és gazdasági élet szereplőinek bevonásával. 
 

6.11. Közművelődés 

 
Az Önkormányzat rövid távú célja az új Művelődési Központ szerves integrálása a saját 
környezetébe, meg kell találnia a helyét mind a szűkebb, mind a tágabb (akár regionális), 
környezetében. A fő cél, a színvonal és a kihasználtság emelése. 

 
6.12. Infokommunikációs fejlesztések 

 
6.12.1. Okos város (Smart City) 
 
A XXI. század okozta kihívások egyre jobban megerősítik azt a tényt, miszerint az élhető 
városok irányításában és fejlődésében az intelligens rendszerek alapvető szerepet 
játszanak. Az Okos Város nem egy projekt, hanem filozófia, mely azt a szellemiséget ötvözi, 
hogy minden fejlesztésben keresni kell az okos megoldásokat, elsősorban az 
infokommunikációs alkalmazásokat, amitől hatékonyabb és még jobban működő lesz. 
Ezek az intelligens rendszerek olyan önálló elemek, amelyeket össze kell fogni, hogy ne 
külön, szigetszerűen fejlődjenek, ehhez pedig szükséges egy erő, mely az összerendezést 
felülről támogatja. Az Önkormányzata elkötelezett a hosszútávon fenntartható és 
intelligens város ideája mellett. Ebből kifolyólag fontosnak tartja, hogy célként nem egy-
egy részterületben gondolkodik, hanem ökoszisztémában. Egyszerre kívánja fejleszteni 
az infokommunikációs infrastruktúrát, az ennek használatához szükséges 
kompetenciákat és az elérhető szolgáltatásokat. Mindezt a helyi lakosok, vállalkozók és az 
infokommunikációs szektor szereplői bevonásával  kell  megvalósítani,  figyelembe  véve,  
hogy  az  új  EU  támogatási ciklusban a magyar városok jelentős pályázati forrásokhoz 
juthatnak, ha rendelkeznek „Smart City” vízióval és városfejlesztési stratégiával. 
 
6.12.2. Városi mobilalkalmazások 
 
Az elmúlt évek tendenciáit figyelembe véve nem szabad figyelmen kívül hagyni a 
mobileszközöket érintő területek fejlődését. A rohamosan terjedő okostelefonok korában 
a felhasználók elvárják, hogy a weboldalak mobileszközökről is élvezhetőek legyenek, 
vagy egy mobilalkalmazás keretében elérhetővé váljanak bizonyos funkciók. A hazai és 
nemzetközi trendek azt mutatják, hogy az emberek 80%-a a mobilalkalmazásokat 
részesíti előnyben az asztali számítógéppel szemben. 

Napjainkban az okostelefon immár nem önmagában értékelendő, hanem a teljes webbel, 
a felhőalapú szolgáltatásokkal és a különböző kiegészítő eszközökkel együtt. Az 
Önkormányzat törekszik arra, hogy a szűk értelemben vett okostelefonos programokban 
történő gondolkodás helyett, inkább azt vizsgálja, hogy mi a lakosság (célcsoport) 
problémája, és azokat milyen eszközökkel és milyen élethelyzetekben tudja kiszolgálni. 
Ezt figyelembe véve két fontos fejlesztési területet állapítunk meg a Gazdasági 
Programban. 

Az első cél az Önkormányzat honlapjának változatlan tartalom melletti „mobilbarát”, 
optimalizált megjelenésének elérése. Amennyiben az ügyfél mobiltelefonján tekinti meg 
a budafokteteny.hu weboldalt, úgy az az eszközére optimalizált módon jelenjen meg, 
elősegítve ezzel a gyors és egyszerű információszerzést. Ez a témakör kapcsolódik a 
következő, az Önkormányzat internetes megjelenéséről szóló ponthoz, hiszen a városi 
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honlap újjátervezése során kiemelt figyelmet kell szentelni a mobileszközökre történő 
optimalizálásra. 

Második kiemelt célterület a városi mobilalkalmazások fejlesztése. Az alkalmazások célja, 
hogy kiszolgálja a városi lakosok azon igényét, hogy segítségével bárhol és bármikor 
információhoz jussanak, valamint jobban részt vegyenek a város életében. 

Tekintettel az okostelefonok használhatósági korlátaira, Szentlőrinc Önkormányzata 
informatív, közösségteremtő mobilalkalmazások fejlesztését tűzi ki célul, melyek szem 
előtt tartják a használhatóságot, az interaktivitást, az operációs rendszer sajátosságait, 
kihasználják a készülékek nyújtotta lehetőségeket. Az alkalmazások illeszkedjenek a 
modern társadalom igényeihez, a nemzetközi és hazai trendekhez, valamint fontos 
előfutárai lehetnek egy későbbi mobil-közigazgatási fejlesztésnek. 

 

7. A  GAZDASÁGI PROGRAM   KIALAKÍTÁSÁNÁL   FIGYELEMBE   VETT 
KONCEPCIÓK, PROGRAMOK 

 
Stratégia Érintett területek 

 

Településfejlesztési koncepció és 
Integrált városfejlesztési stratégia 

Településfejlesztés 
Városrendezés, városüzemeltetés 
Kapcsolatrendszer 

Településfejlesztési koncepció és 
Integrált városfejlesztési stratégia 
megalapozó tanulmány 

Vagyongazdálkodás 
Településfejlesztés 
Városrendezés, városüzemeltetés 
Kapcsolatrendszer  
Közlekedés 
Közösségi közlekedés 
Környezetvédelem, fenntarthatóság 
 Sportkoncepció Sport 

 
 Szolgáltatástervezési koncepció 

Szociálpolitika 
Oktatás- és ifjúságpolitika 
Egészségügy 

 Ifjúsági cselekvési terv Oktatás- és ifjúságpolitika 
Szociálpolitika 

Közbiztonsági koncepció 3.9. Közbiztonság, bűnmegelőzés 
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Szentlőrinc Város Önkormányzat 2019-
2025. évi közterületi és 
ingatlanfejlesztési koncepciója 

Vagyongazdálkodás 
Településfejlesztés 
Városrendezés, városüzemeltetés 
Kapcsolatrendszer  
Közlekedés 
Közösségi közlekedés 
Környezetvédelem, fenntarthatóság  
 

 

Helyi Esélyegyenlőségi Program 
Szociálpolitika 
Oktatás- és ifjúságpolitika 
Egészségügy 

 

8. ÖSSZEGZÉS 
 
Szentlőrinc Város Önkormányzata az elmúlt ciklus kiegyensúlyozott gazdálkodásának 
köszönhetően stabil pénzügyi és gazdasági alapot teremtett jelen Gazdasági Program 
megvalósításához. A gazdasági és pénzügyi stabilitáshoz hasonlóan jelentős előrelépés 
történt a város infrastruktúrájának, kiépítésében, fejlesztésében és bővítésében. 
Komoly sikernek nevezhetőek az Önkormányzat intézményeinek elmúlt években 
elvégzett felújításai, valamint fejlesztései. Ennek eredményeként a 2019-2024-ig 
terjedő időszakra vonatkozó legfontosabb fejlesztési terveinket és a rendelkezésünkre 
álló forrásainkat elsősorban a Gazdasági Programban részletezett területekre kívánjuk 
irányítani. 

A programból jól láthatóan kitűnik, hogy az Önkormányzat vezetése a működésre és a 
fejlesztésre fordítható források arányának kiegyensúlyozott alakítására törekszik. 
Mindeközben természetesen a fejlesztési lehetőségeket fokozott figyelemmel kíséri, 
továbbá előnyben részesíti azokat a programokat, amelyek a város fenntartható 
fejlődését segítik elő. 

Jelen gazdasági program képezi az elkövetkező évek költségvetéseinek alapját, és 
tartalmazza azon konkrét elképzeléseket és célokat, amit az önkormányzat véghez 
kíván vinni az elkövetkező években. A Gazdasági Program elsődlegesnek tekinti a 
kötelező önkormányzati feladatok teljesítését, ezért prioritást biztosít a törvény által 
előírt kötelezettségek teljesítését szolgáló programoknak. 

Az új Gazdasági Programba beépítettük az önkormányzat meglévő koncepcióinak, 
programjainak meghatározó elemeit, meghatároztuk az Önkormányzat közép és 
hosszú távú céljait, kijelöltük az elvégzendő feladatokat. Az elkövetkezendő években a 
Gazdasági Programban meghatározott célokat figyelembe kell venni minden a 
gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére irányuló döntésnél. 

 
Szentlőrinc, 2020. március 26. 
 
 
 

Koltai Péter Dr. Tóth Sándor 
Polgármester Jegyző 
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Elfogadta, Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete 79/2020.( III.26.) KT 
határozata alapján: 
 
Szentlőrinc, 2020. március 26. 
   

Dr. Tóth Sándor 
Jegyző 
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Melléklet 

A programban megfogalmazott fejlesztési területekre vonatkozó SWOT analízisek 
Adópolitika 

Erősségek Gyengeségek 

Környezeti szempontok Környezeti szempontok 
- az adópolitikánk, igazodik a mindenkori 

jogszabályi környezethez, 
- figyelemmel van a helyi sajátosságokra. 
- összhangban áll az önkormányzat egyéb 

stratégia céljaival, elősegíti azok 
megvalósítását, 

- a helyi adópolitika végrehajtása magas 
szakmai színvonalon, az informatikai 
lehetőségek maximális kihasználásával 
történik. 

- a nagyvárosi agglomerációs fekvésből 
adódó előnyök, 

  

- a helyi jogalkotás törvényi korlátai, 
- a nagyvárosi agglomerációs fekvésből adódó 

adózási hátrányok, 
- az adópolitika végrehajtása során magas a 

törvények által előírt adminisztrációs teher, 
- Relatív alacsony adóerő képesség 
 

Társadalmi szempontok Társadalmi szempontok 
- az adópolitika évenkénti felülvizsgálata 

biztosítja a helyi szabályozás aktuális 
lakossági igényekhez, jogszabályi és 
gazdasági környezethez való igazítását, 

- a differenciált adómértékekkel a lakosság 
részére biztosítja a teherviselő 
képességükhöz igazodó helyi adózás 
lehetőségét, 

- a jogszabályok által engedett körben célul 
tűzi, támogatja a városi adózók 
tájékoztatását szolgáló megoldások 
alkalmazását. 

 

- a helyi adókkal érintett lakosságnak csak egy 
része rendelkezik internet- hozzáféréssel, így 
az elektronikus úton megjelentetett 
tájékoztatók nem érnek el minden 
érintetthez. 

Gazdasági szempontok Gazdasági szempontok 
- átgondolt, kidolgozott helyi 

szabályrendszeren keresztül érvényesül az 
adópolitikai, 

- elsősorban az adóbevételek szinten tartását 
tűzi célul 
 

- a helyi lakosság fizetőképessége mérsékelt, 
- a vállalkozások esetében tömegesen 

jelentkeznek csődeljárások, pusztuló 
ingatlanvagyon. 

- lassan beinduló gazdasági növekedés az 
adózói körben. 

Lehetőségek Veszélyek 

mailto:titkarsag@szentlorinc.hu


 

 

56 

Társadalmi szempontok Társadalmi szempontok 
- az adóterhek növelésének elkerülésével 

elősegíteni az adózók 
fizetőképességének helyreállítását. 

- gazdasági potenciál támogatása. 

- egyes vállalkozások diszkriminatív 
módon történő támogatása. 

Gazdasági szempontok Gazdasági szempontok 
- a gazdálkodáshoz szükséges 

többletbevételek előteremtése 
elsősorban az adóhatósági 
feltárásokból, a kintlévőségek 
behajtásából. 

- a feladatfinanszírozás váratlan változása, 
a központi források csökkenése, saját 
bevételekből finanszírozandó területek 
bővülése, 

- gazdálkodási lehetőségeinket meghaladó 
adókiesést eredményező helyi támogatás 
biztosítása 
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Vagyongazdálkodás 

Erősségek Gyengeségek 

Környezeti szempontok Környezeti szempontok 
- a város különböző pontjain, kedvező helyen 

fekvő ingatlanok 
- szabadidős művelés céljára bérbe adható telkek 
- külső városként kertvárosias jellegű területen 

lévő lakások és helyiségek 
- 1/1 tulajdonú üzletház vegyes funkcióval a 

belvárosban 
- termelői piac Budafok belvárosában 

- lakások és helyiségek kiürítésének 
időigénye a peres eljárás és a végrehajtás 
lefolytatása miatt 

- a lakástörvény felülvizsgálatának 
elmaradása, túlságosan a bérlőt védő 
szabályok 

Társadalmi szempontok Társadalmi szempontok 
- a növekvő lakosságszám miatt nagyobb 

kereslet a szolgáltatások iránt, üres helyiségek 
utáni kereslet ennek megfelelően növekedhet; 

- állandó kereslet önkormányzati, költségalapon 
bérbe adható bérlakásokra 

- a bérlők (elsősorban lakásbérlők) egy 
részének negatív bérfizetési képessége, 
közüzemi díj hátralékok 
felhalmozódásának veszélye 

Gazdasági szempontok Gazdasági szempontok 
- felújítások ösztönzése bérbeszámítással 
- törekvés arra, hogy csak azok a lakások vagy 

helyiségek maradjanak üresen, melyek műszaki 
állapot miatt nem adhatók ki, ezek is felújításra 
vagy értékesítésre kerülnek 

- az Önkormányzatot jogosan megillető 
bevételek beszedése, hátralékok kialakulásának 
kezdetben történő megakadályozása 

- a társasházakban lévő gyakori 
kisebbségi tulajdon miatt 
költséghatékony üzemeltetés kevéssé 
lehetséges 

- a lakás- és helyiségállomány felújítása 
jelentős anyagi erőforrásokat igényel 

- a bérleti díjhátralék felhalmozódásának 
megakadályozása érdekében a piachoz 

     
Lehetőségek Veszélyek 

Környezeti szempontok Környezeti szempontok 
- rugalmasabb bérleti díj megállapításra 

vonatkozó szabályok megalkotása (felsőbb 
szintű jogszabályoktól is függ) 

- a társasházak kintlévőségeinek 
növekedése 

Társadalmi szempontok Társadalmi szempontok 
- fiatalok, pályakezdők, fiatal házasok bérlakáshoz 

juttatása 
- lakáscserék elősegítése a bérlők kérelmeinek és 

az üres lakásállomány figyelembevételével 

- a bérlők jövedelmi helyzetének 
alakulása, munkanélküliség vagy 
üzlethelyiség bérlőjének forgalma, 
helyiség 
visszaadása 

- a piaci alapú bérleti díjjal történő 
bérbeadás háttérbe szorulása a magas 

        Gazdasági szempontok Gazdasági szempontok 
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- a helyi vállalkozók vállalkozási kedvének 
ösztönzése kedvezményes bérleti díjjal 

- 1/1-es vagy többségi önkormányzati tulajdon 
megléte a lehető legtöbb ingatlanban, társasházban 

- bérleti díjakból, értékesítésből befolyó 
bevételek tervezhetősége, hátralék 
esetén a bevétel elmaradása, csökkenése 
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Településfejlesztés 

Erősségek Gyengeségek 

Környezeti szempontok Környezeti szempontok 
- Közlekedési folyosó 
- Oktatási intézmények 
- Védett természeti kincsek 
- Kertvárosi jelleg 
- Jelentős beépítetlen zöldterület 

 

- Környezeti veszélyek 
- Nagy átmenő forgalom, zaj 
- Széttartó városkép 
- Barnamezős területek 
- Épített történelmi örökség 
 

Társadalmi szempontok Társadalmi szempontok 

- Növekvő foglalkoztatottság,  
- Sok aktív korú 
- Közepes jövedelmi, vagyoni helyzet 
- Jó közbiztonság 

 

- A városi átlagnál alacsonyabb iskolázottság 
- Negatív reprodukciós index 
- Stagnáló népesség 
- Romló korösszetétel 
 

Gazdasági szempontok Gazdasági szempontok 
- Ingatlanpiac növekedése 
- Versenyképes gazdaságstruktúra 
- Kiváló munkaerő 
- Vállalkozások expanziója 
- Szolgáltatások nagy aránya 
- Jó infrastruktúra 
- Jogi személyiségű vállalkozások 
- Megvalósult gazdasági projektek 

- Gyenge turizmus 
- Alacsony költségvetési bevételek 
- Kevés fejlesztésre jutó pénz 
- Kihasználatlan és kiaknázatlan gazdasági 

területek  
- Alacsony iparűzési adóbevétel 

 

Lehetőségek Veszélyek 

Környezeti szempontok Környezeti szempontok 
- Szuburbanizáció 
- Átmenő forgalom kiaknázása 
- Családok megszólítása 
- Oktatásfejlesztés 

- Átjáróházzá válás 
- Épületek állapotromlása 
- Kulturális leszakadás 
- Szlömösödés 

 Társadalmi szempontok Társadalmi szempontok 
- A humán erőforrás tőkevonzó képessége 
- Szabadidős lehetőségek 
- A civil szervezetek bevonása 
- Kulturális fejlesztés 
- A zöldfelületek parkosítása 
- Beruházás humánerőbe 
- Szuburbia propagálása 

- A migrációs mérleg  
- A civil élet gyengülése 
- A közszolgáltatások gyengülése 
- A helyi polgárság gyengülése 
- Elöregedés 

Gazdasági szempontok Gazdasági szempontok 
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- Barnamezős területek revitalizálása 
- Új ipari területek létrehozása 
- A kisvállalkozások erősítése 
- Városmarketing folytatása 
- Geotermikus energia kihasználása 

 

- A zöldfelületek csökkenése 
- A környezetszennyezés növekedése 
- A városszerkezet átalakulása 
- A gazdasági egyensúly felbomlása 
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Humánszolgáltatások 

Erősségek Gyengeségek 

Környezeti szempontok Környezeti szempontok 
- A Eszterházy Egyészségközpont megléte 
- Az egészségügyi alapellátásban és a 

járóbeteg-szakellátásban a 
munkafolyamatok alapvető eszközigénye 
biztosított 

- Az egészségügyi alapellátásban és a 
járóbeteg-szakellátásban infrastruktúra 
és az eszközpark néhol elavult, 
korszerűtlen. 

Társadalmi szempontok Társadalmi szempontok 
- a szociális szolgáltatások széleskörű 

biztosítása, sokszínűsége 
- a működtetett szociális ellátórendszer 

innovációs képessége 
- városi egyesületek és civil szervezetek 

változatos lehetőséget biztosítanak a 
sportoláshoz 

- a nem kielégítő bérezés miatt jelentkező 
fluktuáció, illetve szakemberhiány a 
gyermekjóléti alap- és átmeneti 
ellátásban, valamint egyes szociális 
alapszolgáltatásokban 

- az egyesületek és a civil szervezetek 
kevés bevételi forrással rendelkeznek, 

- az egyesületek és a civil szervezetek 
kevés információval rendelkeznek a 
olyan marketinglehetőségekről, amellyel 
több embert lehetne bevonzani a sport 
világába, ami hosszútávon az 
egészségmegőrző szerepe miatt kiemelt 
jelentőséggel bír 

Gazdasági szempontok Gazdasági szempontok 
- az állami, valamint az önkormányzati 

fenntartásban lévő köznevelési 
intézményekben pedagógus jogviszonnyal 
rendelkezők többsége magasan kvalifikált,  

- az egészségügyi alapellátásban és a 
járóbeteg szakellátásban dolgozó képzett 
humán erőforrás, és a még meglévő 
dolgozók elkötelezettsége 

- a járóbeteg szakellátásban a 
szakrendelések szakterületeinek száma és 
összetétele, valamint a kiépült részterületi 
specialitások 

- kialakult, megbízható szerződéses civil 
kapcsolatok a feladatellátás területén 

- jól képzett szakemberek a szociális 
ellátásban 

- pályaépítési programoknak köszönhetően 
nőtt a sportolási lehetőségek száma 

- a szolgáltatásokat igénybe vevők, illetve 
munkanélküliek száma magas,  

- a köznevelési innovációk lassúsága 
eredményezheti több gyermek városon 
kívüli óvodáztatását 

- Az orvosok korösszetétele, a korfa 
eltolódása az idősebb korosztály 
irányába 

- Az orvosok utánpótlásának hiánya 
- az egészségügyi ágazat OEP 

finanszírozásának korlátai 
- az egyesületi tagdíjak mértéke 

elriaszthatja a sportolás 
finanszírozásától a szülőket, 
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Lehetőségek Veszélyek 

Környezeti szempontok Környezeti szempontok 
- az egészségügyi alapellátásban és a 

járóbeteg-szakellátásban infrastruktúra és 
az eszközpark fejlesztése, modernizálása 

 

Társadalmi szempontok Társadalmi szempontok 
- a szociális ellátás hatékonyságának 

növelése a pénzbeli ellátások és az 
intézményi szolgáltatások felülvizsgálatán 
keresztül az egyes veszélyeztetett 
csoportok helyzetének javítása érdekében 

- Erősödő szociális problémák (lakhatási, 
létfenntartási) 

Gazdasági szempontok Gazdasági szempontok 
- mivel a városban több jól működő 

vállalkozás található, érdemes lenne a 
szakképzéssel összefüggő gyakorlatokat 
helyi szinten megszervezni, ezzel is 
öregbítve városunk hírnevét. 

- új szakrendelések, egynapos sebészet 
befogadása a járóbeteg szakellátásba 

- az önkormányzat, az egészségügyi 
alapellátás és a járóbeteg-szakellátás 
kapcsolati hálójának erősítése, az 
információáramlás erősítése, a strukturális 
tartalékok felszabadítása 

- a járóbeteg-szakellátásban pontos igény,- 
szükséglet meghatározásra épülő ellátott 
irányítás és ellátásszervezés 

- a város peremén élők, valamint a 
beköltözők esetében felerősödnek a 
társadalmi nehézségek, gyakoribb a 
hátrányos helyzetű gyermek, a sajátos 
nevelési igényű gyermek, integrálásuk és 
esélyegyenlőségük biztosítása, 
megvalósítása komoly személyi és tárgyi 
feltételeket igényel. 

- versenyhelyzet az egészségügyben 
ellátottakért és a finanszírozási 
forrásokért mind az alapellátási, mind 
pedig a járóbeteg szakellátási területen 

- az egészségügyi alapellátásban és a 
járóbeteg-szakellátásban dolgozó 
humán erőforrás szakmai 
elhivatottságának csökkenése (kiégés) 

- az egészségügyi ellátók számának 
csökkenése, orvosok és szakdolgozók 
elvándorlása 

- a társadalom elöregedése miatt az 
ellátottak számának növekedése mind 
egészségügyi, mind szociális területen 

- kedvezőtlen népesedési folyamatok, a 
család szerkezetének meggyengülése 
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Kapcsolatrendszer 

Erősségek Gyengeségek 

Környezeti szempontok Környezeti szempontok 
- az épített és a természeti környezet 

védelmének előtérbe helyezése 
- nincs a sajtó és a városon kívüli 

közvélemény érdeklődésének 
homlokterében, nehéz betörni a hírpiacra 

- vállalkozók (pl. borászok, turisztikai 
desztinációk) szervezett 
együttműködésének hiánya 

Társadalmi szempontok Társadalmi szempontok 
- Az egész várost átfogó lokálpatriotizmus 

erősítése 
- kapcsolattartás a civil szervezetekkel 
- Hagyománnyal rendelkező 

programszervezés (pl. Borbarátok, Zenél a 
Városháza stb.) 

   

- A fiatalokat nehezen érjük el 
- Generációk közötti párbeszéd hiánya 

Gazdasági szempontok Gazdasági szempontok 
- stabil költségvetés, tervezhetőség - a kormányzati döntések 

következményeivel szembeni 
kiszolgáltatottság 

Kulturális szempontok Kulturális szempontok 

- fejlődő infrastrukturális háttér 
(intézmények) 

- a művészetet pártoló mecénások 
számának folyamatos csökkenése 

- kulturális élet területeinek hiányai (pl. 
városi múzeum 

Idegenforgalmi, turisztikai szempontok Idegenforgalmi, turisztikai szempontok 
- jó megközelíthetőség 
- testvérvárosi kapcsolatok  
-  

- megfelelő minőségű és mennyiségű 
szálláshely hiánya 

- vendéglátó egységek minimális 
szortimentje 

- idegenforgalmi, turisztikai egységek 
hiánya 

Társadalmi, civil szempontok Társadalmi, civil szempontok 
- aktív civil szervezetek,  
-  

- a civil szervezetek idősödő tagsága 
gyenge városrész-identitás, 
lokálpatriotizmus 

Kommunikációs szempontok Kommunikációs szempontok 
- a városi média  
informatikai háttér 
 
 
 

- a városi média infrastruktúrája 
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Lehetőségek Veszélyek 

Környezeti szempontok Környezeti szempontok 
- új kommunikációs csatornák jobb 

kihasználása (Facebook, Twitter), 
okostelefonos appok) 

Pécs és Kaposvár közelsége, kedvező 
közlekedési adottságok 

 

- a megyeközpont közelsége 
 

Társadalmi szempontok Társadalmi szempontok 
- közösségépítés 
- beleszólási lehetőségek javítása 
- gyors, olcsó közvélemény-kutatások 
- célcsoportokra szabott kommunikáció 
- nagyobb ívű, egymásra épülő projektek 

felkarolása, ösztönzése 

- jól szervezett, hangos csoportok 
hangolják a városi közvéleményt 

- a hírforrások fragmentálódása, egyre 
nehezebb elérni a célcsoportokat 

- „túlkommunikálás”, sok részeredmény 
kommunikálása elveheti a végeredmény 
súlyát (Kevesebb-több) 

- személyközpontú kommunikáció 
túlsúlyba kerülése (az eredményre kell 
összpontosítani, nem a személyekre) 

Gazdasági szempontok Gazdasági szempontok 
- Tudatosabb városmarketing - 

Kulturális szempontok Kulturális szempontok 
- pályázati lehetőségek igénybevétele 
- városi rendezvényeken, kiállítóhelyeken 

megjelenési, bemutatkozási lehetőség 
biztosítása 

- kulturális értékek amortizációja 
- művészek anyagi nehézségei 
- művészet, kultúra iránti érdeklődés 

visszaesése 
- alacsony fizetőképesség 

Idegenforgalmi, turisztikai szempontok Idegenforgalmi, turisztikai szempontok 
- az idegenforgalmi, turisztikai beruházások 

támogatása, elősegítése 
- Városközpont fejlesztése 
- pályázati lehetőségek igénybevétele 
- idegenforgalmi információs és irányító 

táblák 

- közlekedési fejlesztések elmaradása 
- idegenforgalmi, turisztikai jelentőséggel 

bíró épületek, területek nem megfelelő 
fejlesztése, amortizációja 

Társadalmi, civil szempontok Társadalmi, civil szempontok 
- a helyi közösségi, civil életbe jobban be kell 

vonni a fiatalokat 
- az önkéntes munka visszaesése 
- nagyobb adminisztrációs kötelezettség a 

civil szférában 

Kommunikációs szempontok Kommunikációs szempontok 
- a lakosság tájékoztatása a tervezett és már 

megvalósult fejlesztésekről, beruházásokról 
- a városi média szorosabb együttműködése 

- technikai, technológiai fejlesztések 
elmaradása 
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Infokommunikáció 

Erősségek Gyengeségek 

Digitális infrastruktúra, digitális 
k t iák 

Digitális infrastruktúra, digitális 
k t iák - közel 100%-os az alapszintű szélessávú 

lefedettség 
- az internet-szolgáltatás minőségi 

paraméterei (sebesség, elégedettség) uniós 
szinten átlag felettinek számítanak 

- uniós átlag közeli internet-használati arány 
- az önkormányzati eszközpark elmúlt 

évekbeli fokozatos fejlesztése 
eredményeképpen az eszközpark nagy 
része nem elavult 

- alacsony LTE lefedettség 
- uniós átlag alatti digitális írástudás 
- erős negatív attitűd az IKT-használattal 

kapcsolatban 
- idősebb korosztály (50 év felettiek) több 

mint fele digitális írástudatlan 
- a 8 általánossal rendelkezők körében 

alacsony az internet-használat 
- az állampolgárok nincsenek tisztában az 

IKT-használat előnyeivel 
Digitális állam, digitális gazdaság Digitális állam, digitális gazdaság 

- az IKT-fejlesztések iránti elkötelezettség 
- az állami intézményi körben teljes internet- 

ellátottság 
- 

- még nem valósult meg teljes körűen az IT- 
infrastruktúra és működés 
konszolidációja 

- az interoperabilitás alacsony szintje, sok a 
szigetszerű fejlesztés 

- az uniós átlag alatti az e-közigazgatási 
szolgáltatások lakossági kihasználtsága 

    E-befogadás E-befogadás 
- intelligens város, intelligens otthon 

kezdeményezések térnyerése 
- korábbi sikeres digitális esélyegyenlőségi 

programok 

- a fogyatékkal élők élőknek nincs 
személyre szabott támogatási program, 
amely az eszközvásárlást, internet 
előfizetést támogatja, ezért esetükben 
nem tud teljesülni az egyenlő esélyű 
hozzáférés biztosítása az e-
közszolgáltatásokhoz 

- az IKT fejlesztésekkel kapcsolatos 
 Biztonság Biztonság 

- a kiberbűnözés elleni állami fellépés 
- a hatósági és civil kezdeményezések 

elterjedése (NMHH hotline, gyerekbarát 
internet program stb.) 

- törvény szabályozza az állami és 
önkormányzati szervek elektronikus 
információbiztonságát 

- nem nagy arányban használatos az SLA- 
alapú működés a közigazgatásban 

- a felhasználók nincsenek tisztában a 
tényleges kockázatokkal és azok kezelési 
lehetőségeivel 

Lehetőségek Veszélyek 

Digitális infrastruktúra, digitális 
k t iák 

Digitális infrastruktúra, digitális 
k t iák - amennyiben lehetőség nyílik a Nemzeti 

Távközlési Gerinchálózathoz történő 
csatlakozásra, úgy jelentősen javulhat a 

- az internet-penetráció hagyományos 
tartaléka kimerülőben van (a 
számítógéppel rendelkező háztartások kb. 
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közintézmények sávszélességgel történő 
ellátottsága 

- a napi internet-használók száma az elmúlt 
években 15-20%-kal növekedett. 

- számos e-közigazgatással kapcsolatos 
továbbképzési program indul a 
közszolgálati tisztviselőknek 

- a jelenlegi 3 milliós okostelefon-
felhasználói kör a következő 1-3 évben 
megduplázódik 

- a mobil szélessávú szolgáltatások 
elterjedésével olcsóbban és felhasználó 
által könnyebben elsajátítható módon 

   

98%-a internet-hozzáféréssel is 
rendelkezik) 

- az 50 éve felettiek bent ragadnak a 
digitálisan írástudatlanok között 

- a digitális írástudatlanok nagy száma 
gazdasági terheket jelent a társadalomnak 

Digitális állam, digitális gazdaság Digitális állam, digitális gazdaság 
- az elektronikus aláírás és számlázás 

elterjedésének növekedése 
- az internethasználat és digitális írástudás 

növekedésével az e-közigazgatási 
szolgáltatások iránti igény is fokozódhat 

- az új törvényi szabályozás logikusabbá, 
könnyebben bevezethetővé teszik az e- 
szolgáltatásokat 

- az Ibtv.-nek való megfelelés növelheti a 
szolgáltatásbiztonságot 

- megfelelő törvényi és szervezési háttér 
megléte (KET, NKE, KIFU, MVM, NISZ) 

- alacsony felhasználói elégedettség az e- 
közigazgatási szolgáltatások esetén 

- párhuzamos fejlesztések és infrastruktúra 
- magas azok aránya, akik nem használtak 

és nem is tervezik az e-közigazgatás 
használatát. 

E-befogadás E-befogadás 
- hazai vagy uniós forrásból finanszírozott 

mindenkit elérő IKT-fejlesztések 
megvalósulása (okos város, intelligens 
közlekedési rendszerek stb.) mindenki 
számára is világosság és elérhetővé teszik a 
digitális fejlesztések előnyeit 

- a társadalmi szolidaritás gyengülése a 
digitális szolidaritás esélyét is rontja, 
gyengítve a társadalom belső kohézióját 

Biztonság Biztonság 
- az információbiztonságot meghatározó 

rendszerek fejlesztése 
- a biztonságtudatosság oktatása, ismeretek 

fejlesztése szinten tartása 
- az SLA-alapú működés elterjedése 

(pontosan szabályozott feladatok és 
felelősségi körök jönnek létre) 

- nem megfelelően védett infrastruktúrák 
- kibertámadás következtében 

rendszerleállások keletkezhetnek 
- a kiberbűnözés következtében jelentős 

kár érheti a gazdaságot 
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   Szentlőrinc Város Önkormányzata 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2020. március 26-i 

rendes/rendkívüli testületi ülésére 
 

Tárgy: Előterjesztés a Szentlőrinci Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának elfogadásáról 

Előterjesztő: dr. Tóth Sándor jegyző 
Előterjesztést készítette: dr. Tóth Sándor jegyző, dr. Keresztessy Csilla 

aljegyző és Szakács Honoráta testületi 
referens 

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 
Az előterjesztést  nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen 

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

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata 
2018. február 1-jén került legutóbb felülvizsgálatra és módosításra. Figyelemmel az eltelt idő 
tapasztalataira, továbbá arra a tényre, hogy az építésügyi igazgatási feladatokat 2020. március 1-
jétől a Baranya Megyei Kormányhivatal vette át, új szervezeti felépítés kialakítására, egyúttal új 
Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotására teszünk javaslatot. 
 
Kérem, szíveskedjenek megtárgyalni a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseit, és 
annak elfogadásáról határozzanak. 
 
Szentlőrinc, 2020. március 18. 
 
 

Dr. Tóth Sándor  
       Jegyző 
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Határozati javaslat 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2020. (III.26.) KT. Határozata 

a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elfogadásáról 

 
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentlőrinci Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát, és úgy határozott, hogy annak 
tartalmát elfogadja. 
 
2. A képviselő-testület felhatalmazza Szentlőrinc Város Önkormányzat polgármesterét a 
SZMSZ aláírására. 
 
3. A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az SZMSZ kihirdetéséről valamennyi 
társönkormányzat által történő elfogadását követően gondoskodjon. 
 

Felelős: képviselő-testület 
Végrehajtásért felel: Dr. Tóth Sándor jegyző 

Határidő: azonnal 
Erről értesül: A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó önkormányzatok 
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A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzata 

2020. 
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Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint Kacsóta, Csonkamindszent, 
Helesfa, Hetvehely, Okorvölgy, Szentkatalin Községek Képviselő-testületei Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. §-ában foglalt felhatalmazással élve 
létrehozták a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal). A hivatal 
irányító szerveként Szentlőrinc Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 9.§ (1) bekezdése, 10. § (5) bekezdése alapján, valamint az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 13. §-ában foglalt előírásokat 
figyelembe véve hagyja jóvá a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: 
SZMSZ). 

 
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
A hivatal megnevezése, címadatai 

 
1. § 

 
A Hivatal: 
 
(1)  Megnevezése: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 
 
(2) Címe (székhelye): 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
 
(3) Működési területe: Szentlőrinc, Kacsóta, Csonkamindszent, Helesfa, Hetvehely, Okorvölgy, 
Szentkatalin települések közigazgatási területe, amennyiben jogszabály ettől eltérően nem 
rendelkezik.  
 
(4) Kirendeltségek (telephelyek):  
  
- Helesfai Kirendeltség (7683 Helesfa, Fő u. 54-55.) 
- Hetvehelyi Kirendeltség (7681 Hetvehely, Rákóczi u. 36.) 
 
(5) Alapító jog gyakorlója, hivatalt fenntartó önkormányzatok:  
 
Szentlőrinc Város Önkormányzata, valamint Kacsóta, Csonkamindszent, Helesfa, Hetvehely, 
Okorvölgy, Szentkatalin Községek Önkormányzatai. 
 
(6) Irányító, felügyeleti szerve: Szentlőrinc Város Önkormányzata 
 
(7) Törzskönyvi azonosító száma: 808729 
 
(8) Statisztikai száma (KSH-jel):15808725-8411-325-02 
 
(9) Adószám: 15808725-1-02 
 
(10)  Számlavezetője: Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank NyRt. (Szentlőrinc) 
        Költségvetési elszámolási számlaszáma: 11731135-15808725 
 
(11) Elérhetősége:  
         Tel: 73/570-000 
         Fax: 73/371-125 
         E-mail: polghiv@szentlorinc.hu 
 
(12) Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.  

mailto:polghiv@szentlorinc.hu
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(13) A hivatal alapításáról szóló jogszabály: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. tv.  (84. § (1) bek.). 
 

A hivatal alaptevékenysége és jelzőszámai 
 
2. § 
 

(1) A Hivatal államháztartási szakágazati jele és megnevezése 
 
   - 841105     Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 
 
(2) A Hivatal szakfeladatai 
 
011130          Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási  
 Tevékenysége 
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz 

kapcsolódó tevékenységek 
016020   Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 
 
(3) A hivatal TEÁOR száma: 8411 (Általános Igazgatás)  
 
(4) A Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a jogszabályokban a számára meghatározott 
feladatokat. Az alaptevékenységet szabályozó jogszabályok megjelölését az SZMSZ függeléke 
tartalmazza.  
 
(5) A hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
 (6) A Hivatal által ellátandó alaptevékenységek köre: 
a) segíti a képviselő-testületek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a polgármesterek és az 
alpolgármesterek munkáját; 
b) szakmailag előkészíti a  és a polgármesteri döntéseket, önkormányzati hatósági ügyeket, 
közreműködik azok végrehajtásában; 
 c) intézi a jegyző és az ügyintézők hatáskörébe utalt közigazgatási hatósági ügyeket; 
d) ellátja a saját működésével összefüggő feladatokat, kapcsolatot tart más hivatali szervekkel. 
 
(7) A Hivatal a képviselő-testületek tevékenységével kapcsolatosan: 
a) szakmailag előkészíti az önkormányzati rendelet-tervezeteket, a  előterjesztéseket, a határozati 
javaslatokat; 
b) nyilvántartja a képviselő-testületek döntéseit; 
c) közreműködik a döntések végrehajtásában; 
d) ellátja a képviselő-testületek munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli, 
adminisztrációs feladatokat. 
 
(8) A Hivatal a bizottságok működésével kapcsolatosan: 
a) előkészíti a bizottsági előterjesztéseket, jelentéseket, beszámolókat; 
b) tájékoztatást nyújt a bizottsági kezdeményezés, javaslat megvalósítási lehetőségeiről, 
c) a jegyző vagy az általa megbízott közszolgálati tisztviselő részt vesz a bizottságok ülésein. 
 
(9) A Hivatal a képviselők munkájának segítése érdekében: 
a) elősegíti a képviselők képviselői munkájának végzését; 
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b) közreműködik a képviselői tájékoztatás megszervezésében; 
c) biztosítja a képviselői fogadóórák megtartásának feltételeit. 
 
(10) A Hivatal a nemzetiségi önkormányzatok munkájának segítése érdekében: 
a) ellátja az együttműködési megállapodásban meghatározott feladatokat (pl. költségvetés 
elkészítése, gazdálkodás végrehajtása, vagyoni és számviteli nyilvántartás, tanácsadás), 
b) szakmai segítségnyújtás a nemzetiségi önkormányzati képviselőknek. 
 
(11) A Hivatal az Önkormányzat által alapított és fenntartott intézményekkel kapcsolatos, 
jogszabályban meghatározott feladatok ellátásában részt vesz, szakmai segítő tevékenységet 
folytat. Együttműködési megállapodás alapján ellátja a költségvetési gazdálkodással együtt járó 
tervezési-, ügyviteli-, operatív gazdálkodási beszámolási feladataikat. 
 
(12) A Hivatal gazdálkodó szervezetek tekintetében alapítói, tulajdonosi jogokat nem gyakorol. 
 
(13) A Hivatal ellátja a Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás ülései 
előkészítésével, lebonyolításával, költségvetési gazdálkodással együtt járó tervezési-, ügyviteli-, 
operatív gazdálkodási, beszámolási feladatokat.  
 

A Hivatal alapító okirata, megállapodásai 
3. § 

 
(1) A Hivatal alapító okirattal rendelkezik, amelyet a képviselő-testületek határozattal fogadtak 
el.  Az alapító okirat kelte 2012. december 28. A hivatal létrehozásának dátuma 2013. január 1. 
 
(2) A képviselő-testületek a Hivatal létrehozásáról, az igazgatási feladatok ellátásáról 
megállapodást kötöttek.  
 

A hivatal jogállása, irányítása, vezetése 
 

A polgármester 
4. § 

 
(1) A polgármester feladatát és hatáskörét a jogszabályok, valamint a képviselő-testület határozza 
meg. 
 
(2) A székhely szerinti polgármester (Szentlőrinc) főbb feladatai a Hivatal működésével 
kapcsolatban: 
a) a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a Hivatalt, 
irányítási jogkörében megbeszélést tart a jegyző és a hivatali dolgozók részvételével; 
b) a jegyző javaslatainak figyelembe vételével és a jogszabályi keretek között irányítja a Hivatal 
dolgozóit a képviselő-testület munkájának szervezésében, a képviselő- döntések előkészítésében 
és végrehajtásában, valamint a jogszabályok által hatáskörébe utalt ügyek, hatósági jogkörök 
végrehajtásában; 
c) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújthat be a képviselő-testületnek a Hivatal belső szervezeti 
tagozódásának, munkarendjének, ügyfélfogadási rendjének meghatározására; 
d) meghatározza azok körét, akiknek a jegyző általi kinevezéséhez, felmentéséhez, 
jutalmazásához az egyetértése szükséges. 
e) gyakorolja a jegyző és az aljegyző felett a munkáltatói jogköröket és egyéb jogköröket (pl. 
kinevezés, szabadság kiadás, kifizetések utalványozása). 
 
(3) A kirendeltséghez tartozó önkormányzatok polgármesterei főbb feladatai a kirendeltség 
működésével kapcsolatban: 
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a) a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítják a 
kirendeltséget, irányítási jogkörében megbeszélést tart a kirendeltségi dolgozókkal; 
b) javaslatot nyújthatnak be a képviselő-testületnek a kirendeltség munkarendjének, 
ügyfélfogadási rendjének meghatározására; 
d) meghatározzák a kirendeltségeken dolgozók azon körét, akiknek a jegyző általi kinevezéséhez, 
felmentéséhez, jutalmazásához az egyetértése szükséges; 
e) a hetvehelyi kirendeltségen dolgozók esetében a munkáltatói jogkör gyakorlását külön 
megállapodás rendezi.  
 
(4) A polgármesterek feladatai az önkormányzatokkal kapcsolatosan: 
a) a képviselő-testület döntésével összhangban irányítják az önkormányzati vagyonnal 
kapcsolatos gazdálkodást (pl. kezdeményezik a vagyon hasznosítását); 
b) kezdeményezik a közellátási kérdésekkel kapcsolatos állásfoglalás kialakítását; 
c) összehangolják azokat a feladatokat, amelyek a képviselő-testület és a bizottságok munkájával 
összefüggnek, részt vesz a szakmai egyeztetésekben, figyelemmel kíséri és segíti a döntések 
végrehajtását; 
d) döntenek a közmunka programokban részt vevő személyek köréről, gyakorolják a 
közfoglalkoztatottak felett a munkáltatói és egyéb munkáltatói jogköröket; 
e) gondoskodnak a közmunkaprogramokban meghatározott feladatok végrehajtásáról; 
f) gyakorolják a munkáltatói jogokat az önkormányzat által irányított intézmények vezetői felett, 
valamint az önkormányzattal munkajogviszonyban álló dolgozók tekintetében. 
 

Alpolgármesterek 
5. § 

 
(1) A polgármester akadályoztatása vagy tartós távolléte esetén a polgármester által 
helyettesítéssel megbízott alpolgármester vagy alpolgármesterek gyakorolják a polgármestert 
megillető jogokat. Több alpolgármester egyidejű kinevezése esetén a helyettesítési rendet a 
polgármester egyedi utasítása határozza meg. 
 
(2) Az alpolgármesterekre képviselő- hatáskör nem ruházható át. 
 
(3) Az alpolgármesterek a polgármester irányításával látják el a feladataikat, az által 
meghatározott feladatokat látják el. 
 

A jegyző 
6. § 
 

(1) A Hivatalt a jegyző vezeti. A jegyző felelős szakmailag a Hivatal működéséért, a közérdeknek 
és a jogszabályoknak megfelelő szakszerű, pártatlan ügyintézés szabályainak megfelelő 
ellátásáért, a jogszabályok betartatásáért és betartásáért. 

(2) A jegyző képviselő-testülettel, bizottságokkal, nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos 
feladatait az önkormányzatok Szervezeti és Működési Szabályzatai tartalmazzák. 

(3) A jegyző főbb feladatai a Hivatallal kapcsolatban: 

a) javaslatot készít a polgármestereknek a Hivatal belső szervezeti tagozódásának, 
munkarendjének, ügyfélfogadási rendjének meghatározására; 

b) a Hivatal dolgozói útján a jogszabályok által hatáskörébe utalt jogköröket ellátja, illetve elosztja 
a hatósági jogköröket a dolgozók között; 

c) vezeti, összehangolja és ellenőrzi a Hivatalban folyó munkát; 
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d) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás, a kötelezettségvállalás, 
ellenjegyzés, szakmai teljesítés és az utalványozás rendjét; 

e) koordinálja a Hivatal gazdálkodási tevékenységét, irányítja a hatósági munkavégzést.; 

f) ellátja az adóhatósági jogköröket; 

g) figyelemmel kíséri a  ülések menetét törvényességi szempontból, ha a döntéseknél 
jogszabálysértést észlel, jelzi; 

h) felügyeli az adatszolgáltatások teljesítését; szabályozza és ellenőrzi az ügykezelést; 

i) felügyeli a képviselők munkájának segítését; 

j) irányítja az országgyűlési, önkormányzati és nemzetiségi képviselők választásával, 
népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos hivatali munkát, a Helyi Választási Iroda 
vezetője; 

k) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal dolgozói tekintetében; 

l) felügyeli az önkormányzat által irányított intézmények működését; 

m) szabályozza és felügyeli a Hivatal számítógépes adatfeldolgozását; 

n) képviseli a Hivatalt; 

o) információt szolgáltat az államháztartás igényeinek megfelelően az önkormányzatok 
pénzügyeiről, gazdálkodásáról; 

p) koordinálja az önkormányzati rendelet előkészítő tevékenységet; gondoskodik a képviselő- 
ülések jegyzőkönyveinek elkészíttetéséről és azok továbbításáról; 

r) szervezi és felügyeli a társadalmi szervezetekkel, társszervekkel, közszolgáltatást végző 
szervekkel, társulásokkal kapcsolatos hivatali munkát; 

s) kapcsolatot tart a Baranya Megyei Kormányhivatallal, egyéb szervekkel; 

t) felügyeli a személyzeti munkával kapcsolatos feladatokat és a dolgozók továbbképzését; 

u) meghatározza a hivatali dolgozók munkaköri leírását, egyéni teljesítménykövetelményét és 
annak értékelését; 

v) évente beszámol a Hivatal munkájáról a képviselő-testületeknek; 

z) felügyeli a lakosság tájékoztatásával kapcsolatos tevékenységeket. 
 

Aljegyző 
7. § 
 

(1) A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, egyben ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat. A 
jegyző és az aljegyző egyidejű akadályoztatása vagy tartós távolléte esetén a jegyzőt a Hetvehelyi 
Kirendeltséget vezető osztályvezető, hiányában a jegyző által helyettesítéssel megbízott 
köztisztviselő látja el a helyettesítést. 
 
(2) A választási iroda vezetőjének általános helyetteseként ellátja a jegyző által rábízott választási, 
népszavazási feladatokat. 
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(3) Az aljegyző kizárólagos munkáltatói jogkört (pl. kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás 
lefolytatása, jutalmazás) kizárólag a jegyző egyedi utasítása szerint végezhet annak távolléte vagy 
akadályoztatása esetén.  

 
Osztályvezető 

8. § 
 
(1) A hivatalban a jegyzői és aljegyzői vezetői szinten kívül osztályvezetői szint került kialakításra.  

 
(2) Az osztályvezető a polgármesterrel, a jegyzővel és az aljegyzővel együttműködve látja el 

feladatait. 
 

(3) Az osztályvezető feladata: 
a) az osztályon dolgozók munkaköri leírásának elkészítése, az osztály működtetése, a 

feladatok hatékony és célszerű szétosztása, 
b) a rábízott szervezeti egység szakszerű ügyintézésének ellátása, 
c) a polgármester és a jegyző által meghatározott körben a kiadmányozási jog gyakorlása, 
d) a területét érintő ügyekben a polgármester, a jegyző és az aljegyző folyamatos 

tájékoztatása, beszámolás az osztály munkájáról, vezetői értekezleten való részvétel, 
e) az osztály feladatkörét érintő képviselő- és a bizottsági munka szakmai segítése, 

előkészítése, döntések végrehajtása, szükség szerint a bizottsági és a képviselő- üléseken 
való részvétel, 

f) a területét érintő jogszabályok nyomon követése,  
g) a közérdekű bejelentések megválaszolásában való közreműködés, 
h) szakterületét érintően előterjesztéseket készítése, 
i) szakterületét érintően a pályázatok megvalósításában, elszámolásában való 

közreműködés, 
j) az ügyintézők beszámoltatása a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátásáról, 

egyéni teljesítménykövetelmények meghatározása, átruházott hatáskörben az osztályon 
dolgozók felett egyes munkáltatói jogok gyakorlása (pl. szabadság engedélyezése, 
munkaköri leírás módosítása, munkaerő átcsoportosítás és helyettesítések megoldása), 

k) a képviselő- és bizottsági határozatok végrehajtása, 
l) a szakmai területét érintően a személyes adatok védelme, titoktartási szabályok betartása, 
m) társ- és szakigazgatási szervekkel való kapcsolattartás,  
n) az intézmények irányításával kapcsolatos döntések, intézkedések előkészítésében, a 

végrehajtásban való közreműködés, 
o) a folyamatba épített vezetői ellenőrzés gyakorlása, 
p) feladatkörét érintő belső szabályzatok elkészítése, 
q) az irodán belül a szabályszerű ügyiratkezelés megvalósítása, 
r) szükség esetén az osztályon munkaértekezlet tartása, más szervek vezetőivel, dolgozóival 
való kapcsolattartás (pl. MÁK, Kormányhivatal, munkaügyi központ, NAV, szolgáltatók, 
intézmények, civil szervezetek). 
 

(4) Az osztályvezető felelős különösen:  
 
a) a szervezeti egység egész munkájáért, annak jogszerű működéséért,  
b)  az osztályon belüli célszerű munkamegosztás kialakításáért, a hatékony munkavégzésért,  
c) az általa készített előterjesztésért,  
d)  az osztály feladatkörében a Jegyző megbízásából ellátott államigazgatási hatósági ügyek 

intézéséért, statisztikai adatszolgáltatásokért. 
e) feladatkörében az állampolgárok szakszerű, gyors, közérthető tájékoztatásáért,  
f) az osztályok közötti hatékony együttműködés biztosításáért és az osztályon belüli 

szervezeti egységek közötti információáramlásért,  
g) a munkaidőt, ügyfélfogadási időt érintő intézkedések betartásáért, ellenőrzéséért.  



8 
 

 
(5) A Hetvehelyi Kirendeltség osztályvezető-kirendeltségvezetője felelős a hetvehelyi 

kirendeltség egész munkájáért, annak jogszerű működéséért.  
 

Csoportvezetők 
9. § 

 
(1) A hivatalban a vezetők munkáját a csoportvezetők segítik. 
 
(2) A csoportvezető vezeti a rábízott csoportot, vezetői megbízását a jegyzőtől kapja.  

 
(3) Közreműködik az ügyintézők feladatainak meghatározásában, gondoskodik a hivatali 

fegyelem betartásáról.  
 

II. A HIVATAL SZERVEZETE 
 

A hivatal létszáma 
10.  § 

 
A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozók száma: 43 fő. Ebből a létszámból: 
a) Szentlőrinci Hivatalban dolgozó közszolgálati tisztviselők száma: 34 fő 
b) Hetvehelyi Kirendeltségen dolgozók száma: 3 fő.  
d) Helesfai Kirendeltségen dolgozó közszolgálati tisztviselők száma: 2 fő.  
e) Közterület felügyelők száma: 2 fő 
f) Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó hivatali dolgozók száma: 2 fő. 

 
A hivatal belső szervezeti tagozódása 

11. § 
 
A hivatal belső szervezeti felépítését jelen szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza. 
 
 

A hivatal szervezeti felépítése 
12. § 
 

Az egységes hivatalon belül a következő szervezeti egységek működnek: 
 

a) Jegyző 
b) Aljegyző 
c) Pénzügyi és Intézményellenőrzési Osztály 
d) Településüzemeltetési és Fejlesztési Csoport 
e) Jogi és Hatósági Csoport 
f) Humánpolitikai Iroda 
g) Informatikai Iroda 
h) Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal székhelye 
i) Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Helesfai Kirendeltsége 
j) Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Hetvehelyi Kirendeltsége 
k) Közterületfelügyelet 
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Az értekezletek rendje 
 

13. § 
 

(1) A hivatali munka hatékonyságának növelése, a feladatok meghatározása, megosztása, 
teljesítésük ellenőrzése vezetői értekezleten, hivatali és szervezeti egység szintű 
munkaértekezleten történik. 

 
(2) A vezetői és a munkaértekezletek témái különösen: az időszerű vezetési feladatok 

meghatározása, új feladatok indítása, a feladatok végrehajtásáért felelős személyek, illetve 
szervezetek kijelölése, a végrehajtás ellenőrzése és értékelése, a munkavégzés koordinálása, 
prioritások meghatározása, a döntések előkészítése, a feladatok végrehajtása feltételeinek 
biztosítása, munkamódszerek fejlesztése, konfliktusok feloldása. 

 
(3) A vezetői értekezletet és a hivatali munkaértekezletet a jegyző, a szervezeti egység szintű 

munkaértekezletet a szervezeti egység vezetője hívja össze és vezeti. 
 

(4) A vezetői értekezlet résztvevői:  
a) a hivatal szervezeti átalakítását, költségvetését érintő ügyek esetén a 

polgármesterek, alpolgármesterek, jegyző, illetve a szükség szerint meghívottak 
b) a rendszeres vezetői értekezlet a hivatal működése tekintetében Szentlőrinc 

Város Önkormányzat Polgármestere, szükség szerint Helesfa, Kacsóta, 
Csonkamindszent, Hetvehely, Okorvölgy és Szentkatalin Községek (a 
továbbiakban: társtelepülések) polgármesterei, a jegyző, illetve a szükség 
szerint meghívottak 

c) szervezeti egység működése tekintetében az érintett polgármesterek, a jegyző, 
a szervezeti egységvezető, továbbá a szükség szerint meghívottak. 

 
(5) A szervezeti egység szintű munkaértekezletről a szervezeti egység vezetője a jegyzőt 

értesíti. 
 

Munkakörök, ügyfélfogadás, munkaidő 
14. § 

 
(1) A munkakörök jegyzékét az erre kijelölt közszolgálati tisztviselő közreműködésével a 

jegyző készíti el és tartja karban. A feladat és hatáskörök jegyzékét jelen szabályzat 1. számú 
melléklete tartalmazza. 
 
(2) A munkakörök ellátására vonatkozó előírásokat a munkaköri leírások tartalmazzák, 

amelyek elkészítéséért a jegyző a felelős. A munkaköri leírásokat a köztisztviselők személyi anyaga 
tartalmazza. A munkaköri leírásban foglaltak tudomásul vételét a munkakört betöltő köztisztviselő 
aláírásával igazolja. A köztisztviselő köteles a közvetlen munkahelyi vezetőjének utasítására a 
munkakörébe nem tartozó feladatokat is átmenetileg ellátni. 
 
(3) Az aktuális feladatrendszer és a munkaköri leírások tartalmi összhangjának biztosításáról 

a jegyző gondoskodik. 
 
(4) A hivatal ügyfélfogadási rendjét, a polgármester, valamint a jegyző fogadónapját, továbbá 

a hivatali munkaidőt az ügyrend és a jegyzői utasítás tartalmazza. 
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A képviselet rendje 
15. § 

 
(1) A hivatal munkatársai bármely hivatalos szerv előtti képviseletet eseti felhatalmazás 

alapján látnak el. 
 
(2) A sajtó és más média előtti képviseletre (nyilatkozattételre) a polgármesterek, a jegyző és 

az általuk meghatalmazott hivatali dolgozó jogosultak. 
 
(3)  Az alapító önkormányzatok jogi képviseletét az önkormányzati polgármesterek vagy az 

általuk meghatalmazott személy látja el. 
 
(4) A KÖH jogi képviseletét a jegyző vagy az által meghatalmazott közszolgálati tisztviselő 

látja el. 
 
(5) A képviseleti jog megadásáról, visszavonásáról, illetve megszűnéséről a polgármesterek, 

illetve a jegyző írásban értesítik a kijelölt köztisztviselőt.  
 
(6) A képviseleti jogot más ügyrendi szabályok kivételesen korlátozhatják. 

 
 

A kiadmányozás rendje 
16.  § 
 

(1) A kiadmányozási jog az ügyben történő érdemi döntésre ad felhatalmazást. A 
kiadmányozási jog magában foglalja az érdemi döntést, a döntés kialakításának, valamint az 
ügyirat irattárba helyezésének jogát. A kiadmányozott irat tartalmáért és alakiságáért a 
kiadmányozó felelős. 
 
(2) Az írásbeli intézkedés (kiadmány) aláírása a kiadmányozás. A kiadmányozó az intézkedést 

(tervezetét) sajátkezűleg írja alá (névbélyegző nem használható), keltezéssel és az aláírás mellett 
baloldalt az általa használt hivatalos bélyegző lenyomatával látja el. 
 
(3)  Külső szervhez, vagy személyhez iratot, kiadmányt csak az adott ügyben kiadmányozási 

joggal rendelkező aláírásával (külső kiadmányozás) lehet továbbítani, kiadni. Külső kiadmánynak 
minősül a Hivatal köztisztviselői és munkavállalói részére a munkáltatói jogkörben kiadmányozott 
és átadott irat is. 
 
(4) A kiadmányozási jog jogosultja e jogkörét az Ügyrendben, más belső szabályzatban, illetve 

egyedi írásbeli intézkedéssel részben vagy egészben átruházhatja, az átruházott kiadmányozási 
jogot visszavonhatja. Az átruházott kiadmányozási jog tovább nem delegálható. Az átruházás nem 
érinti a hatáskör jogosultjának személyét és felelősségét. 
 
(5) A jegyző hatáskörébe tartozó hatósági ügyben hozott érdemi döntést átadott 

kiadmányozási jogkörben "Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője" fejléces iraton a 
„Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője megbízásából kiadmányozta" megjegyzéssel a 
kiadmányozással feljogosított írja alá.  
 
(6) Egyéb, a polgármester, valamint a jegyző által átadott kiadmányozási jogkörben íródott 

kiadmányt a KÖH fejléces iratán, a kiadmányozást gyakorló aláírásával és hivatali beosztásával kell 
kiadmányozni. 
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(7) Amennyiben az iratot az aláírásra jogosult helyett az ugyancsak aláírásra jogosult 
helyettes írja alá, nem csak az aláírását, hanem az olvasható neve és beosztása után a „h” betű, 
megjelölést köteles alkalmazni. 

 
A bélyegzőhasználat szabályai 

17.  § 
 
(1) A Hivatal bélyegzője: Körbélyegző, a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 

megnevezésének feltüntetésével, középen a Magyar Köztársaság címerével. 
 
(2) A jegyző saját körbélyegző használatára jogosult, amelyen a Szentlőrinci Közös 

Önkormányzati Hivatal jegyzője felirat található, középen a Magyar Köztársaság címerével. 
 
(3) Az aljegyző saját körbélyegző használatára jogosult, amelyen a Szentlőrinci Közös 

Önkormányzati Hivatal aljegyzője felirat található, középen a Magyar Köztársaság címerével. 
 
(4) Az anyakönyvi bélyegzőn az anyakönyvvezető megnevezés, a település neve és középen a 

Magyar Köztársaság címere található.  
 
(5) Azokról a bélyegzőkről, amelyeken a Magyar Köztársaság címere van (hivatalos bélyegző) 

vagy amelyekre nézve azt elrendelték, nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetéséről 
a titkársági referens gondoskodik. Hivatalos bélyegzőt csak a legszükségesebb számban 
szabad forgalomban tartani. 

 
Kötelezettségvállalás és utalványozási jogok gyakorlása 

18.  § 
 
(1) A helyi önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vagy a polgármester által 

felhatalmazott személy vállalhat. 
 

(2) A törvény vagy kormányrendelet alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok 
esetében: a hivatal személyi jellegű kiadásai, valamint a jogszabály szerint a választások helyi, 
területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök vonatkozásában, a jegyző 
vagy az általa írásban erre felhatalmazott közszolgálati tisztviselő vállalhat kötelezettséget. 

 
(3) A polgármester kizárólagos joggal tartja fenn a kötelezettségvállalás jogát minden olyan 

ügyben, amiben e jogát másnak nem adta át. 
 

(4) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző vagy az általa - külön utasításban 
felhatalmazott személy jogosult. 

 
(5) A helyi önkormányzat kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének vagy elszámolásának 

elrendelésére a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. Az utalvány 
ellenjegyzésére a jegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. 

 
(6) A kötelezettségvállalás és utalványozás rendjét külön utasítás szabályozza. 

 
19.  § 

 
(7) Cégszerű aláírással kell ellátni minden olyan iratot, amellyel a hivatal kötelezettséget 

vállal, jogot szerez, vagy amely más jelentős jogkövetkezménnyel járó nyilatkozatot tartalmaz. A 
cégszerű aláíráskor a névviselés szabályai szerinti személynevet és a hivatal hivatalos 
bélyegzőjének lenyomatát kell alkalmazni. 
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(8)  Bankok, illetve pénzintézetek felé a cégszerű aláírást csak a bankszerű aláírási joggal 

rendelkező személyek tehetnek. 
 

Kiküldetés, saját gépkocsi használat 
20.  § 
 

(1) A Hivatal dolgozói tekintetében a jegyző, a jegyző tekintetében a felette munkáltatói jogot 
gyakorló polgármester (székhely település polgármestere) gyakorolja a kiküldetéssel és saját 
gépkocsi használattal kapcsolatos munkáltatói jogokat. 
 
(2)  Ha a kiküldetéshez saját gépkocsi igénybe vétele szükséges, ennek engedélyezésére a 

jegyző, a jegyző esetében a felette munkáltatói jogot gyakorló polgármester (székhely település 
polgármestere) jogosult. 
 
(3)  A saját tulajdonú gépjárművek használatának térítési díját és elszámolási rendszerét a 

hatályos jogszabályok szerint kell kialakítani. Saját gépkocsit hivatali célra a jegyző  engedélyével 
lehet igénybe venni. 
(4) A Hetvehelyi Kirendeltség vezetőjének az útiköltség elszámolása a hetvehelyi 

polgármester igazoló aláírása után lehetséges.  
 

Képzés, továbbképzés 
21. § 

 
(1) A Hivatal közszolgálati tisztviselője kötelezhető a jogszabályokban előírt szakképesítés 
megszerzésére. A közszolgálati tisztviselő a munkaköréhez szükséges képzésen, továbbképzésen 
a jegyző utasítása szerint köteles részt venni. A jegyző a dolgozó továbbtanulását a 
jogszabályokban rögzített kedvezményekkel segíti. 

(2) A jegyző a kötelezően előírt szakmai képzésben, továbbképzésben részt vevő közszolgálati 
tisztviselő részére tanulmányi szabadságot biztosít és a képzés miatt kieső időre a munkabérét 
biztosítja.  

(3) A szakmai képzést a jegyző szervezi és ellenőrzi. 

(4) Egyéb képzésben részt vevő köztisztviselővel a jegyző jogosult tanulmányi szerződést kötni.  

 
Hivatali óvó, védő előírások 

22.  § 
 

(1) A Hivatal minden dolgozója köteles részt venni a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásokon. 
Köteles a munkavédelmi-, tűzvédelmi szabályokat betartani.  

(2) Akinek tudomására jut, hogy az épületben bombát vagy bármely robbanó eszközt helyeztek 
el, haladéktalanul köteles értesíteni a jegyzőt vagy az általa megbízott személyt. Bombariadó 
esetén a jegyző elrendeli a kivonulási terv szerint az épület elhagyását. A jegyző utasításának 
megfelelően értesíteni kell a rendőrséget és a tűzoltóságot a bombariadóról. 
 

Képzettségi pótlékra jogosító munkakörök és képzettségek 
23. § 

 
(1) A feladatkör szakszerűbb ellátását biztosító tudományos fokozat, valamint a feladatkörön 
belüli szakosodást elősegítő további szakképesítés, szakképzettség elismeréseként a Hivatal 
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közszolgálati tisztviselői számára a jegyző képzettségi pótlékot állapíthat meg a Hivatal személyi 
juttatása előirányzata terhére. 
 
(2) A képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket és képzettségeket a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása, a közszolgálati tisztviselők képesítési 
előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet hatályba lépése, a korábbi képesítési 
előírásokat meghatározó köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. 
rendelet hatályon kívül helyezése, valamint a közszolgálati tisztviselők részére adható 
juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet hatályba 
lépése teszi szükségessé.  
 

A hivatali helyiségek használata 
24.  § 
 

(1) A hivatali helyiségek külső személyek részére történő használatát a jegyző engedélyezi (pl. 
anyakönyvi szertartás).  

(2) Az irodai és közös helyiségek rendjének, tisztaságának biztosítása, a berendezési tárgyak 
védelme minden dolgozó kötelessége.  

 
 

III. MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK 
 

A munkáltatói jogkörök gyakorlása 
25.  § 

 
(1) A jegyző nevezi ki a hivatal dolgozóit és gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
 
(2) A munkáltatói jogok és részjogosítványok gyakorlása az alábbiak szerint történik: 

a) a jegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat Szentlőrinc Város Önkormányzat 
Polgármestere gyakorolja,  

b) az aljegyző tekintetében a kinevezést, felmentést Szentlőrinc Város 
Önkormányzatának Polgármestere, az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja.  

c) az osztályvezető(k), kirendeltségvezetők, csoportvezetők és ügyintézők tekintetében 
a kinevezést, felmentést és a jutalmazást a jegyző gyakorolja azzal, hogy:  

a. Szentlőrinci Székhelyhivatalon dolgozó köztisztviselők tekintetében a 
szentlőrinci polgármester; 

a. Hetvehelyi Kirendeltségen dolgozó köztisztviselők tekintetében a hetvehelyi 
polgármester; 

b. Helesfai Kirendeltségen dolgozó köztisztviselők tekintetében a helesfai 
polgármester egyetértése szükséges. 
 

Utasítási és ellenőrzési jogok gyakorlása, beszámoltatás 
26.  §. 

 
(1) Az aljegyző, az osztályvezető, a kirendeltségvezető és a csoportvezető(k) tevékenységi 

körükben utasítási- és ellenőrzési jogot gyakorolnak a szervezetileg közvetlenül hozzájuk tartozó 
munkatársak felett, beszámoltatják őket munkájukról. 
 
(2) Az átruházott hatáskörben, kiadmányozási jogkörben ellátott feladat gyakorlásához a 

hatáskör (kiadmányozás) jogszabályi címzettje utasítást adhat, azt visszavonhatja. Az utasítás 
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teljesítése megtagadható, ha annak végrehajtása a dolgozó egészségét vagy testi épségét 
közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné vagy egyébként az érdekeit védő jogszabályba ütközik. 
 
(3) A dolgozó köteles megtagadni az olyan utasítás végrehajtását, amely teljesítésével 

bűncselekményt követne el, illetve szabálysértést valósítana meg. 
 
(4) A dolgozó köteles felhívni az utasítást adó figyelmét 

a) ha az utasítás jogszabályba ütközik vagy  
b) végrehajtása kárt idézne elő és a következményekkel számolni lehet 
c) ha a megítélése szerint a kapott utasítás a lakosság vagy az érintett szervek jogos 

érdekeit sértené. 
 
(5) Az utasítás általában szóbeli. Írott utasítási formát elsősorban az átruházott hatáskör és 

kiadmányozás gyakorlásához, valamint a nagyon pontos, tartalmi, feladat- és hatásköri előírást 
igénylő munkavégzés során, illetve különleges esetekben célszerű alkalmazni. 
 
(6)  A (3) és (4) bekezdésben szabályozott esetekben az utasított írásbeli utasítás kérésére 

jogosult. 
 
(7)  Ellenőrzést a jegyző, az általa megbízott munkatársak és a hivatali felettes végezhet. 
 
(8) A képviselő-testület bizottsága feladatkörében ellenőrizheti a hivatalnak képviselő-

testület döntései előkészítésére, illetőleg a végrehajtására irányuló munkáját. Szükség esetén 
kezdeményezheti a polgármester intézkedését. 
 
(9) A munkatársat beszámolási kötelezettség terheli 

- ha a feladat végrehajtásának színvonala, eredményessége, határideje veszélybe kerül 
- ha a feladat végrehajtása más feladat sorrend szerinti megkezdését vagy 

programszerű végrehajtását veszélyezteti 
 

A hivatali út 
27.  § 
 

(1) A munkatársak és vezetők kötelezettsége, hogy a munkavégzés helyzetéről, a feladatok 
végrehajtásáról, zavarairól, vezetői beavatkozást igénylő eseményekről szóló beszámolót, jelentést 
minden esetben a szervezet szerinti közvetlen vezetést, irányítást, felügyeletet gyakorló felettes 
vezető (jegyző, aljegyző, osztályvezető, kirendeltségvezető, csoportvezető, képviselő-testület 
tagjai) részére megadják. 
 
(2) A magasabb szintű vagy másik szervezeti egység vezetőjének kérdésére a munkatársak, 

illetve vezetők kötelesek a tevékenységi körükbe tartozó tájékoztatást megadni és erről a 
közvetlen hivatali felettesnek soron kívül beszámolni. 
 
(3) A munkatársak és a vezetők kötelesek a települési képviselőknek a képviselői munkához 

szükséges és igényelt tájékoztatást megadni. 
 
(4) A hivatal szervezeti egységeinek vezetői kötelesek tájékoztatni a szervezeti felépítés 

szerint közvetlenül hozzájuk tartozó munkatársakat a jegyző utasításairól. 
 
(5) Jelentős veszélyhelyzetben vagy egyéb rendkívüli esetben a hivatali felettes tevékenységi 

körében utasításával átlépheti a szervezeti felépítéssel meghatározott vezetői lépcsőt. 
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(6) Ebben az esetben az utasítást kiadó és az utasított soron kívül köteles az utasítás tényéről, 
tartalmáról és a szolgálati út elmaradásának indokairól a szervezeti felépítés szerinti közvetlen 
hivatali felettest tájékoztatni. 
 
(7) A szolgálati út szabályozása nem érinti a bejelentési kötelezettségre vonatkozó jogszabályi 

előírásokat. 
 

A helyettesítés és a munkakör átadás-átvétel rendje 
28.  §. 

 
(1) Helyettesítésre a vezető vagy egyéb közszolgálati tisztviselő, továbbá egyéb munkavállaló 

tartós távolléte esetén - pl. betegség, szabadság, egyéb akadályoztatás - kerülhet sor. 
 
(2) Az állandó helyettesítés rendje a következő: 

- a jegyző helyettesítését az aljegyző látja el 
- az osztályvezető, a csoportvezető, a kirendeltségvezető helyettesítését a jegyző 

utasításban határozza meg 
- a jegyző és az aljegyző egyidejű, tartós távolléte esetén a helyettesítést – külön jegyzői 

utasításban foglaltak szerint – első sorban a jogi referens látja el  
- az ügyintézők helyettesítési rendjét az egyes munkaköri leírások tartalmazzák 

 
(3) A helyettesítést ellátó személy a helyettesítést követően a helyettesített vezetőt minden 

lényeges eseményről, a munkavégzés körülményeiről részletesen tájékoztatni köteles. 
 

(4) A helyettesítőt a helyettesítés során hozott intézkedésért, végzett tevékenységért ugyanaz 
a felelősség terheli, mint a helyettesített vezetőt (hatáskör gyakorlót) terhelné. 
 
(5) A vezető, hatáskört gyakorló és helyettesének a munkahelyről egyidőben való tartós 

távolléte nem engedélyezhető.  
 

(6) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk 
esetén – legfeljebb hat hónap időtartamra – a jegyzői feladatokat a jogi referens látja el. 

 
29.  § 

 
(1) Munkakör átadás-átvételére a közvetlen hivatali felettes által meghatározott körben és 

személyi változás, valamint tartós távollét - betegség, kiküldetés stb. - esetén kerül sor. 
 
(2) A munkakört az új vezetőnek, illetve munkatársnak, hatáskört az átruházással feladatot 

kapott munkatársnak, ezek hiányában a közvetlen hivatali felettesnek kell átadni. 
 
(3) A munkakör átadás-átvételt jegyzőkönyvben kell rögzíteni az alábbiak szerint: 

- átadásra kerülő munkakör szakmai feladata, munkaköri leírását, 
- a folyamatban lévő fontosabb feladatok felsorolását, végrehajtásuk 
- helyzetéről, eredményéről, a szükséges teendőkről való tájékoztatást, 
- átadásra kerülő iratok, utasítások, körbélyegzők, tervek, szabályzatok, 
- nyilvántartások stb. jegyzékét, 
- az átadónak és az átvevőnek a jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatos észrevételeit, 

megállapításait, 
- átadás helyét, idejét, és az aláírásokat. 

 
 

A hivatal közreműködése a lakossági tájékoztatás szervezésében 
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30.  § 
 

(1) A hivatal feladatai közé tartozik az önkormányzat tevékenységéről, a hivatali munkáról, a 
lakossági érdeklődésre számot tartó önkormányzati eseményekről, történésekről a folyamatos 
lakossági tájékoztatás szervezése. 

 
(2) A lakossági tájékoztatás eszközei: 

- az alapító önkormányzatok hivatalos portálja, 
- a helyi televízió, megyei és országos sajtó-orgánumok, valamint a nyomtatott és 

elektronikus sajtó folyamatos tájékoztatása az önkormányzat működéséről, 
határozatairól, rendeleteiről, a helyi eseményekről, 

- nyilatkozatok, tájékoztatók készítése a sajtó képviselői részére a fontos 
önkormányzati, hivatali eseményekről, reagálás a hírközlő szervek által 
nyilvánosságra hozott, önkormányzatot vagy a hivatalt érintő cikkekre, 

- időszakos vagy rendszeres sajtótájékoztatók tartása. 
 

A nemzetiségi önkormányzat működésével összefüggő 
hivatali feladatok 

31.  § 
 

(1) A hivatal köteles segíteni a településeken működő helyi nemzetiségi önkormányzatok 
munkáját. 

 
(2) A nemzetiségi önkormányzatok működésének segítésével összefüggő feladatok 

koordinálását, szervezését, a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatának, illetve határozatainak kihirdetésével kapcsolatos feladatokat a jegyző által 
megbízott köztisztviselő látja el, a jegyző utasításai alapján. 

 
(3) A hivatal köztisztviselőinek kötelessége a nemzetiségi önkormányzat munkáját segíteni, a 

nemzetiségi önkormányzat elnökét, elnökhelyettesét, képviselőjét soron kívül fogadni és 
részükre a szükséges felvilágosítást, szakmai tájékoztatást, segítséget megadni. 

 
(4) A hivatal érintett szervezeti egysége a nemzetiségi önkormányzat működéséhez 

felkérésre tájékoztatót tart, adatot szolgáltat, megállapodás szerint ügyviteli közreműködést 
végez. 

 
(5) A nemzetiségi önkormányzat költségvetésével, gazdálkodásával, vagyonjuttatásával 

kapcsolatos feladatok előkészítését, végrehajtását a KÖH külön jogszabályban 
meghatározottak szerint látja el. 

 
A Hivatal belső szabályzatai 

32. § 
 

(1) A Hivatal törvényes működését a hatályos jogszabályokkal összhangban levő 
alapdokumentumok határozzák meg. 
 
(2) A Hivatal működését meghatározó dokumentum a Szentlőrinci Közös Önkormányzati 

Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint az ahhoz szervesen kapcsolódó, a 
szakmai és gazdasági munka vitelét segítő különféle szabályzatok, jegyzői utasítások, 
munkaköri leírások. 
 
(3) Az SZMSZ-hez kapcsolódó belső szabályzatok: 
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1. Ügyrend 
2. Megállapodás a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról 
3. Számviteli politika 
4. Gazdálkodási szabályzat 
5. Pénzkezelési szabályzat 
6. Bankszámlakezelési Szabályzat 
7. Számla és rovatrend 
8. Intézkedés a pénzgazdálkodással kapcsolatos egyes feladatok ellátási rendjéről 
9. Az utalványozás rendjéről szóló szabályzat 
10. Az eszközök és források értékelési szabályzata 
11. A felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata 
12. Leltározási szabályzat 
13. Önköltségszámítási szabályzat 
14. Házipénztár kezelési szabályzat 
15. Iratkezelési szabályzat 
16. A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a 

kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló 
szabályzat 

17. Információ átadása (ASP) Szabályzat 
18. Közszolgálati adatvédelmi szabályzat 
19. Informatikai biztonsági szabályzat 
20. Informatikai biztonság politika 
21. Cselekvési terv – informatikai biztonság 
22. Munkavédelmi szabályzat 
23. Munkavédelmi kockázatelemzési szabályzat 
24. Közszolgálati adatvédelmi szabályzat 
25. A képernyő előtti munkavégzés szabályairól szóló szabályzat 
26. Közszolgálati és etikai szabályzat 
27. Esélyegyenlőségi terv 
28. Az illetményelőleg felvételének eljárási rendjéről szóló utasítás 
29. Tűzvédelmi szabályzat 
30. Bélyegző használati szabályzat 
31. Cafeteria szabályzat 
32. Belső ellenőrzési szabályzat 
33. Szabálytalanságok kezeléséről szóló szabályzat - ellenőrzési nyomvonal 
34. Kockázatkezelési szabályzat 
35. Belső ellenőrzési kézikönyv 
36. Beszerzési szabályzat 
37. Számítástechnikai eszközök szabályzata 
38. Közérdekű bejelentések, panaszok kezelésének eljárásrendje 

 
 (4) A Hivatal SZMSZ-étől függetlenek az önkormányzatok gazdasági programjai 
(ciklusprogramjai), amelyet a képviselő-testületek megválasztásukat követően, a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően képviselő- határozattal hagynak jóvá és az önkormányzatok 
Szervezeti és Működési Szabályzatai, amelyek rendelettel vannak elfogadva. A nemzetiségi 
önkormányzatok a Szervezeti és Működési Szabályzatukat határozattal fogadják el.  
 
 (5) A képviselő-testületek felhatalmazzák a jegyzőt, valamint a pénzügyi osztályvezetőt, hogy 
a belső szabályzatokat a jogszabályi változásoknak megfelelően aktualizálják és jóváhagyják. 

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
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33. § 
 

(1) Az SZMSZ hatálya kiterjed a hivatal szervezeti egységeire és valamennyi hivatali 
dolgozóra. 

 
(2) Jelen SZMSZ 2020. április 1. napján lép hatályba, közzétételéről a jegyző gondoskodik a 

helyben szokásos módon, hirdető táblán történő kifüggesztéssel, illetve a Szentlőrinci Közös 
Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések honlapjain történő megjelenítéssel. 

 
(3) Az SZMSZ és mellékletei karbantartásáról, módosításáról a jegyző gondoskodik. A 

jogszabály által kimondottan nem képviselő- hatáskörbe tartozó és kötelezettségvállalással 
nem összefüggő mellékleteket és a szabályzatok módosítása jegyzői utasítás formájában 
történik. 
 

Szentlőrinc, 2020. március 19. 
 

Dr. Tóth Sándor  
Jegyző 

 
Záradék: 
 
A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát Szentlőrinc 
Város Önkormányzat képviselő-testülete …./2020. (…) KT határozatával fogadta el. 
 
A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 
Csonkamindszent Községi Önkormányzat képviselő-testülete …./2020. (…) KT határozatával 
fogadta el. 
 
A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát Kacsóta Községi 
Önkormányzat képviselő-testülete …./2020. (…) KT határozatával fogadta el. 
 
A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát Helesfa Községi 
Önkormányzat képviselő-testülete …./2020. (…) KT határozatával fogadta el. 
 
A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát Hetvehely 
Községi Önkormányzat képviselő-testülete …./2020. (…) KT határozatával fogadta el. 
 
A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát Okorvölgy 
Községi Önkormányzat képviselő-testülete …./2020. (…) KT határozatával fogadta el. 
 
A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát Szentkatalin 
Községi Önkormányzat képviselő-testülete …./2020. (…) KT határozatával fogadta el. 
 
 
 

Koltai Péter 
Polgármester 

 
 
 
 

Szabó Mónika 
polgármester 

Borovics Emese 
polgármester 

 

Horváth Rudolf 
polgármester 
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Wágner Antal 
polgármester 

 
 
 
 

Varga Éva 
polgármester 

Majorosi Józsefné 
polgármester 

dr. Tóth Sándor 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. számú melléklet 
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Mellékletek és függelékek 

Mellékletek 

1. Mellékletek és függelékek 
2. Megállapodás a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról 
3. Ügyrend 
4. A feladat és hatáskörök jegyzéke 
5. Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti ábrája 
6. Kiadmányozási jegyzék 
7. Képviseletre (sajtó, média) jogosultak köre 
8. A vezetők és hatáskört gyakorlók állandó helyettesítési rendje 
9. Vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek kör és vagyonnyilatkozat tétel gyakorisága a 

hivatalban. 
10. Pótlékra jogosító képesítések 
11. A Hivatal által használt bélyegzők 
12. A Hivatal által használt számlaszámok  
13. Gazdálkodó szervezetek felsorolása, amely felett az alapító önkormányzatok 

tulajdonosi jogokat gyakorolnak 
14. Az Alapítók által létrehozott nem önállóan működő intézmények felsorolása, amelyek 

gazdálkodási technikai feladatait megállapodás alapján a Hivatal látja el. 
15. Az Alapítók által létrehozott Társulások, amelyek munkaszervezetét a Hivatal látja el.  
 

Függelékek 

1. Ügyrend 
2. Számviteli politika 
3. Gazdálkodási szabályzat 
4. Pénzkezelési szabályzat 
5. Bankszámlakezelési Szabályzat 
6. Számla és rovatrend 
7. Intézkedés a pénzgazdálkodással kapcsolatos egyes feladatok ellátási rendjéről 
8. Az utalványozás rendjéről szóló szabályzat 
9. Az eszközök és források értékelési szabályzata 
10. A felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata 
11. Leltározási szabályzat 
12. Önköltségszámítási szabályzat 
13. Házipénztár kezelési szabályzat 
14. Iratkezelési szabályzat 
 
GDPR dokumentáció: 
15. A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a 

kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló 
szabályzat; 

16. Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat, 
17. Az adatkezelési szabályzat, 
18. A GDPR szabályzatokhoz kapcsolódó segédanyagok, nyomtatványok, egyéb 

dokumentumok, 
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Információ átadása (ASP) Szabályzat Dokumentáció 
19. Információ átadása (ASP) Szabályzat Csonkamindszent 
20. Információ átadása (ASP) Szabályzat Helesfa 
21. Információ átadása (ASP) Szabályzat Hetvehely 
22. Információ átadása (ASP) Szabályzat Kacsóta 
23. Információ átadása (ASP) Szabályzat Okorvölgy 
24. Információ átadása (ASP) Szabályzat Szentkatalin 
25. Információ átadása (ASP) Szabályzat Szentlőrinc 
26. Közszolgálati adatvédelmi szabályzat 
27. Informatikai biztonsági szabályzat 
28. Informatikai biztonság politika 
29. Cselekvési terv – informatikai biztonság 
30. Számítástechnikai eszközök szabályzata 
31. Munkavédelmi szabályzat 
32. Munkavédelmi kockázatelemzési szabályzat 
33. A képernyő előtti munkavégzés szabályairól szóló szabályzat 
34. Közszolgálati és etikai szabályzat 
35. Esélyegyenlőségi terv 
36. Cafeteria szabályzat 
37. Az illetményelőleg felvételének eljárási rendjéről szóló utasítás 
38. Gépjármű igénybevételi és használati szabályzata 
39. Telefonhasználati szabályzat  
40. Kulcs kezelési szabályzat 
41. Tűzvédelmi szabályzat 
42. Bélyegző használati szabályzat 
43. Belső ellenőrzési szabályzat 
44. Szabálytalanságok kezeléséről szóló szabályzat - ellenőrzési nyomvonal 
45. Integrált kockázatkezelési szabályzat 
46. Belső ellenőrzési kézikönyv 
47. Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje 
48. Vagyonnyilatkozat tételére kötelesek vagyonnyilatkozata nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről szóló szabályzat       
49. Beszerzési szabályzat 
50. Közérdekű bejelentések, panaszok kezelésének eljárásrendje 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet 
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3. számú melléklet 
 
 

A FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE 
 

Szentlőrinci Törzshivatal (székhelyhivatal) 
 
A Közös Hivatal tekintetében 
 

a) Az önkormányzatok és a KÖH részére koordinációs, szervező és adminisztratív 
feladatokat lát el, a hivatalvezetés által megjelölt stratégiai jelentőségű ügyeket intézi, 
illetve ezekben a döntéseket előkészíti, végrehajtásukban közreműködik. 

b) Ellátja, illetve koordinálja a jegyző munkájával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. 
c) Szervezi a hivatalvezetői, vezetői értekezleteket, fórumokat. 
d) Ellátja a KÖH feladatkörébe tartozó adatközléseket, koordinálja azokat. 
e) Ellátja a KÖH szerződéseinek, beszerzéseinek koordinációját, előkészíti azokat. 
f) Koordinálja, előkészíti, illetve elkészíti a KÖH beszámolóját, jelentéseit, költségvetését. 
g) Ellátja a KÖH dolgozóinak munkaügyeivel kapcsolatos feladatokat. 
h) Ellátja a KÖH adminisztrációs feladatainak koordinálását, a központi iktatási, irattárazási 

feladatokat. 
i) Ellátja és koordinálja, szervezi a KÖH tekintetében a pénzügyi számviteli könyvelési 

feladatokat.  
 
Csonkamindszent, Kacsóta Községi Önkormányzatok illetékességi területe tekintetében: 
 
1. Csonkamindszent, Kacsóta települések önkormányzatainak működésével, a polgármesterek 

vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 

 
a) Végzi a Közös Önkormányzati Hivatal hatáskörébe tartozó ügyeket. 
b) Intézi a polgármester(ek) megbízásából irányításával a jegyző vezetésével, az 

önkormányzatok hivatali ügyeit.  
c) Végzi a jegyző hivatali tevékenységével kapcsolatos ügyeket a jegyző utasításai szerint.  

 
Hetvehelyi Kirendeltség 
 
A Közös Hivatal tekintetében 
 

a) A KÖH részére koordinációs, szervező és adminisztratív feladatokat lát el, a hivatalvezetés 
által megjelölt stratégiai jelentőségű ügyeket intézi, illetve ezekben a döntéseket 
előkészíti, végrehajtásukban közreműködik. 

b) Részt vesz a jegyző munkájával kapcsolatos adminisztrációs feladatokban. 
c) Részt vesz a KÖH feladatkörébe tartozó adatközlésekben. 
d) Adatot szolgáltat a KÖH szerződéseihez, beszerzéseihez részt vesz azok előkészítésében. 
e) Részt vesz a KÖH beszámolójának, jelentéseinek, költségvetésének elkészítésében. 
f) Adatot szolgáltat és részt vesz a KÖH adminisztrációs, és a központi iktatási, irattárazási 

feladatokban. 
g) Adatot szolgáltat és részt vesz a KÖH tekintetében a pénzügyi számviteli könyvelési 

feladatokban.  
 
Hetvehely, Okorvölgy és Szentkatalin községek illetékességi területe tekintetében: 
 
1. Hetvehely községben állandó jelleggel működő kirendeltséget működtet, „Szentlőrinci Közös 

Önkormányzati Hivatal Hetvehelyi Kirendeltsége” elnevezéssel a települések 
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önkormányzatának működésével, a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe 
tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
ellátására. 

 
a) Ellátja az önkormányzatok államigazgatási- és önkormányzati igazgatási hatáskörébe 

tartozó valamennyi ügytípust. 
b) Intézi a polgármester megbízásából a jegyző vezetésével, az önkormányzatok hivatali 

ügyeit. 
c) Ellátja a jegyző hivatali tevékenységével kapcsolatos ügyeket a jegyző utasításai szerint. 
d) Ellátja a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos ügyintézést. 
e) Ellátja a hetvehelyi, okorvölgyi, szentkatalini ügyfélfogadási feladatokat a polgármesterek 

irányításával. 
 
Helesfai Kirendeltség 
 
A Közös Hivatal tekintetében 
 

a) A KÖH részére koordinációs, szervező és adminisztratív feladatokat lát el, a hivatalvezetés 
által megjelölt stratégiai jelentőségű ügyeket intézi, illetve ezekben a döntéseket 
előkészíti, végrehajtásukban közreműködik. 

b) Részt vesz a jegyző munkájával kapcsolatos adminisztrációs feladatokban. 
c) Részt vesz a KÖH feladatkörébe tartozó adatközlésekben. 
d) Adatot szolgáltat a KÖH szerződéseihez, beszerzéseihez részt vesz azok előkészítésében. 
e) Részt vesz a KÖH beszámolójának, jelentéseinek, költségvetésének elkészítésében. 
f) Adatot szolgáltat és részt vesz a KÖH adminisztrációs, és a központi iktatási, irattárazási 

feladatokban. 
g) Adatot szolgáltat és részt vesz a KÖH tekintetében a pénzügyi számviteli könyvelési 

feladatokban.  
 
Helesfa Község illetékességi területe tekintetében: 
 
1. Helesfa községben állandó jelleggel működő kirendeltséget működtet, „Szentlőrinci Közös 

Önkormányzati Hivatal Helesfai Kirendeltsége” elnevezéssel, a községi önkormányzat 
működésével, a polgármesterek vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre 
való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat ellátása céljából.  

 
a) Ellátja az önkormányzatok államigazgatási- és önkormányzati igazgatási hatáskörébe 

tartozó valamennyi ügytípust. 
b) Intézi a polgármester(ek) megbízásából irányításával a jegyző vezetésével, az 

önkormányzatok hivatali ügyeit.  
c) Végzi a jegyző hivatali tevékenységével kapcsolatos ügyeket az aljegyző utasításai szerint. 
d) Ellátja a helesfai ügyfélfogadási feladatokat a polgármesterek irányításával. 

   
 
BELSŐ ELLENŐRZÉS: 
 

1. A belső ellenőri tevékenység elvégzésére a KÖH külső szolgáltatót vesz igénybe. A belső 
ellenőri feladatok ellátására a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a Belső Ellenőrzési 
Kézikönyvben foglaltak az irányadóak. 

2. A belső ellenőrzés magában foglalja Szentlőrinc Város, Csonkamindszent, Kacsóta, 
Helesfa, Hetvehely, Okorvölgy és Szentkatalin Községek belső ellenőrzését és az 
önkormányzatok irányítása alá tartozó intézmények és legalább 25%-os tulajdonrésszel 
rendelkezés esetén a gazdasági társaságok felügyeleti ellenőrzését is. 
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3. A hivatalon belüli első számú vezetői ellenőrzés a belső kontrollrendszer működtetésével 
valósul meg. 

4. A hivatal belső kontrollrendszeréért a Jegyző felelős, aki köteles a hivatal minden szintjén 
érvényesülő és megfelelő:  

a. kontrollkörnyezetet,  
b. kockázatkezelési rendszert,  
c. kontrolltevékenységeket, 
d. információs és kommunikációs rendszert,  
e. monitoringrendszert, kialakítani és működtetni. 
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4. számú melléklet 

 
 

 

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti ábrája 
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Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése szöveges kiegészítés 
 
1. Az alapító önkormányzatok képviselő-testületei a szervezeti felépítést és a hatáskörgyakorlás 

rendjét együttes  ülésükön fogadták el, a megállapodás módosítása, megszüntetése is együttes  
ülés keretében történik. 

2. A jegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat a gesztor település, Szentlőrinc Város 
Önkormányzat Polgármestere gyakorolja. 

3. Az Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal feletti irányítói jog gyakorlására az alapító 
települések polgármesterei „Irányítói Vezetői Őssz-polgármesteri Értekezletet” tartanak. Az 
értekezletet a gesztor település polgármestere hívja össze, polgármesteri, vagy jegyzői 
kezdeményezés esetén alkalmanként. Az Értekezleten polgármesterek népesség-arányosan 
döntési, a Jegyző tanácskozási joggal, meghívottként, vessz részt. 

4. A törzshivatal és kirendeltségek székhelye szerinti polgármesterek a Szentlőrinci Közös 
Önkormányzati Hivatal irányítói jogkörében felmerülő kérdések, és a jegyzői -kivétel a 
költségvetésben, szereplő irányzatok- vagy az SZMSZ-t érintő kérdések- javaslatok, stratégiai 
fejlesztési elképzelések, működési problémák megbeszélésére alkalmanként, egyeztetett 
időpontban, „Irányítói Vezetői Értekezletet” tartanak.  Az értekezletet a gesztor település 
polgármestere hívja össze, rendkívüli esetben az összehívást a polgármesterek vagy a jegyző 
kezdeményezheti.  Az Irányítói Vezetői Értekezleten a Szentlőrinc, Helesfa és Hetvehely 
Községek Polgármesterei (népesség-arányosan) kivétel a költségvetésben, szereplő 
irányzatok- vagy az SZMSZ-t érintő kérdések döntések-, a Jegyző meghívottként, tanácskozási 
joggal vessz részt. 

5. A szervezeti egységek feletti irányítói jog gyakorlására a szervezeti egységhez tartozó 
települések polgármesterei a szervezeti egység irányítói jogkörében felmerülő kérdések, és a 
jegyzői -kivétel a költségvetésben, szereplő irányzatok- vagy az SZMSZ-t érintő kérdések- 
javaslatok, stratégiai fejlesztési elképzelések, működési problémák megbeszélésére 
egyeztetett gyakorisággal, és időpontban, „Szervezeti egység irányítói értekezletet” tartanak. 
Az értekezletet polgármesteri, vagy jegyzői kezdeményezés esetén a szervezeti egység helye 
szerinti polgármester hívja össze. A szervezeti egység vezetői értekezleten polgármesterek 
(népesség-arányosan) döntési joggal, a jegyző vagy a jegyző által delegált köztisztviselő 
meghívottként, tanácskozási joggal vessz részt.    

 

 
(Irányítói szervezetek) 

 

Őssz-
polgármesteri 
Értekezletet

Szervezeti 
egység irányítói 

értekezletet

Szentlőrinc 
Város 

Polgármestere

Irányítói 
Vezetői 

Értekezletet
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6. Az irányítói jogokat a Hivatal tekintetében Szentlőrinc Város Polgármestere gyakorolja:  

6.1. Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Szentlőrinci Székhelyhivatal tekintetében 
Csonkamindszent, Kacsóta Polgármestereivel 

6.2. Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Helesfai Kirendeltsége tekintetében Helesfa 
Polgármestere 

6.3. Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Hetvehelyi Kirendeltsége tekintetében 
Hetvehely, Okorvölgy, Szentkatalin Polgármesterei egyetértésével. 

7. A munkáltatói jogokat a kinevezés felmentés tekintetében a jegyző:  
7.1. Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Szentlőrinci Törzshivatal tekintetében 

Szentlőrinc, Kátoly Csonkamindszent, Kacsóta Polgármesterei 
7.2. Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Helesfai Kirendeltsége tekintetében Helesfa 

Polgármestere 
7.3. Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Hetvehely Kirendeltsége tekintetében 

Hetvehely, Okorvölgy, Szentkatalin Polgármesterei egyetértésével gyakorolja. 
 
Mátrix szervezet 

A Hivatal működése, feladatellátása tekintetében a jegyző szervezeti mátrixot hozhat létre állandó 
vagy ideiglenes jelleggel a vezetői döntések előkészítésére, vagy egyes kiemelt feladatok 
elvégzésére.  

 

 

(A mátrix szervezetek működése) 

 

A mátrix vezetésére vezetőt nevezhet ki határozott időre csoportvezetői jogkörrel. 

•Vezetői 
utasítás

•Szakfeladatot 
ellátó 
szervezeti 
egység

•Jogi mátrix•Pénzügyi 
mátrix

Pénzügyi forrás, 
gazdaságosság

vizsgálata

Jogi megfelőség 
vizsgálat 

Célok, feladatok
Szakmai 

szempontok 
vizsgálata
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Vezetői szervezet 

A Hivatalban két állandó mátrix működik az alábbiak szerint: 

1. Jogi mátrix 
a. Vezetője az aljegyző 
b. Tagjai a hivatalban dolgozó jogi előadók, igazgatási ügyintézők 
c. Feladata:  

i. Szerződések, határozatok, egyéb döntések jogszabályi 
megfelelőségének vizsgálata, biztosítása, segítése 

ii. Jogszabályi megfelelőség biztosítása (jogszabályváltozások 
figyelése, tájékoztatások, javaslatok megtétele, vezetői döntések 
előkészítése)  

2. Pénzügyi mátrix 
a. Vezetője a Pénzügyi és Intézményellenőrzési Osztály vezetője 
b. Tagja: a hivatalban dolgozó pénzügyi-számviteli-pályázati munkatársak 
c. Feladata: 

i. Költségvetést érintő döntések előzetes vizsgálata, pénzügyi 
ellenőrzése 

 

 

A tervezéskor vagy a feladatellátás előkészítésé tekintetében minden esetben vizsgálni kell a 
szakmai-pénzügyi-jogi szempontokat, környezetet. 

 

 

Jegyző

Mátrix vezetője

Szervezeti egységek Kirendeltségek Egyéb szervezeti 
egységek

Döntés

Szakmai

Jogi  
Pézügyi
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Az egyes szervezeti egységek feladatai 

JEGYZŐI REFERATURA (jegyzői közvetlen irányítás alatt álló szervezeti egységek) 
 
Titkárság 
 
Adminisztrációs 

 A polgármesteri és alpolgármesteri feladatkörökkel összefüggő ügyviteli és 
adminisztratív feladatok ellátása. 

 A városvezetés (polgármester, alpolgármesterek, jegyző, aljegyző) protokolljának 
egyeztetése, előkészítése, szervezése. 

 Segíti jegyző-aljegyző adminisztrációs és szervezési feladatait 
 A polgármester feladatköréhez és egyéb megbízatásához kapcsolódó ügyintézés. 
 A lakosságtól beérkező javaslatok, problémák összegzése, az általánosítható tapasztalatok 

alapján megoldási alternatívák kidolgozása. 
 Együttműködés a megye azon szervezeteivel, amelyek európai integrációs feladatokat is 

végeznek. 
 A Társulásokkal összefüggő ügyviteli és adminisztrációs feladatainak ellátása. 
 Postázás és a sokszorosítás. 

 
Irattár 

 A keretein belül működteti a központi irattár és a teljes postaforgalmat. Ellátja a központi 
iktatással, irattárazással, selejtezéssel és a maradandó értékű iratok elhelyezésével 
kapcsolatos feladatokat. 

 Gondoskodik az iratkezelési szabályzat és annak mellékletét képező irattári terv 
elkészítéséről és évenkénti felülvizsgálatáról. Ennek érdekében folyamatosan egyeztet a 
véleményező Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltárával és az azt jóváhagyó 
Baranya Megyei Kormányhivatallal. 

 Gondoskodik az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtásáról, az irattári tervek és 
iratkezelési előírások folyamatos összhangjáról az alkalmazott informatikai eszközök és 
eljárások, valamint az iratok szakszerű és biztonságos megőrzésére alkalmas irattár 
kialakításáról és működtetéséről. 

 Az ASP-iratkezelő keretrendszerben részt vessz az elektronikus iratok ellenőrzése, 
betanítása, keretrendszer tovább fejlesztésében. 

 
Nemzetközi kapcsolatokkal és európai uniós ügyekkel összefüggő feladatok ellátása: 

 Kapcsolattartás a testvérvárosok kapcsolattartóival, továbbá már működő eurorégiókkal. 
 Új testvérvárosi kapcsolatokat kezdeményezése, illetve a civil kezdeményezések segítése. 
 Az önkormányzathoz kapcsolódó nemzetközi projektek menedzselése, testvérvárosi 

feladatok magas színvonalú ellátása.  
 Részvétel a testvérvárosokkal közösen tervezett és szervezett programokban; ötletekkel, 

javaslatokkal elősegíteni a város intézményei és civil szerveződései által létesített 
külkapcsolatok ápolását. 

 A lezajlott hazai, ill. külföldi programokról beszámoló, feljegyzés készítése, bekérése. 
 Külföldre utazó delegációk utazásának előkészítése, megszervezése, dokumentálása, 

lezárása. 
 Projektötletek megfogalmazása és kidolgozása, menedzselése, önkormányzati részvétel 

feltételrendszerének kidolgozása, nemzetközi és uniós pályázatok elkészítése. 
 A városi szervezetek külkapcsolatainak figyelemmel kísérése, az Önkormányzat Európai 

Uniós feladatainak koordinálása, az Önkormányzat protokoll munkájának segítése. 
 Koordinálja a nemzetközi programokat, ötleteivel, javaslataival segíti a város intézményei 

és civil szerveződései által létesített külkapcsolatok ápolását, részt vesz az önkormányzat 
irodáinak nemzetközi projektjeiben. 
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 Nemzetközi programok előkészítése, szervezése, lebonyolítása. A lezajlott hazai, illetve 
külföldi programokról beszámoló, feljegyzés készítése, bekérése. 

 Nagykövetségek, konzulátusok segítése, koordinálása. 
 Nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatokon túl egyéb idegen nyelvű feladatok ellátása, 

azokban való részvétel. 
 Szervezi és bonyolítja az önkormányzat testvérvárosi és nemzetközi programjait és 

protokoll eseményeit. Ebben szorosan együttműködik nagykövetségekkel, a Külgazdasági 
és Külügyminisztériummal és a Hivatal más érintett szervezeti egységeivel. 

 
 Marketing ágazattal kapcsolatos feladatok: 
Az önkormányzathoz kapcsolódó marketing feladatok magas színvonalú ellátása. 

 A városi kulturális, idegenforgalmi és marketing szervezetek kapcsolatainak figyelemmel 
kísérése, valamint segítése, koordinálása, az Önkormányzat marketing vonatkozású 
feladatainak kivitelezése. 

 Részt vállal a marketing tevékenységek lebonyolításában. Kapcsolatot tart a 
marketingszereplőkkel. 

 Az Önkormányzati marketing feladatok adminisztrációjának ellátása. 
 Közterületen megvalósuló rendezvényekkel kapcsolatos folyamatos kapcsolattartás a Jogi 

és hatósági Irodával. 
 Részt vessz az önkormányzati rendezvények, akciók, önkormányzati szervezésű lakossági 

megmozdulások szervezésében.  
 A programokkal kapcsolatos folyamatos adatszolgáltatás ellátása reklám-propaganda 

céljából. 
 Közreműködik a városi honlapon (www.szentlorinc.hu) valamint Kacsóta és 

Csonkamindszent honlapján a rendezvényekre vonatkozó információk folyamatos 
karbantartásának elvégzésében, figyelemmel kísérésében, információk aktualizálásában, 
valamint igény szerint idegen nyelvű változat készítése, továbbítása. 

 Az önkormányzati támogatást feltüntető tábla és molinó kihelyezésével kapcsolatos 
feladatok. 

 A TOP kommunikációjában történő közreműködés a beruházási programok döntésével 
kapcsolatos polgármesteri adminisztratív tevékenységet ellátja, dokumentálja a döntési 
folyamatokat és továbbítja azokat a közreműködők felé, a pályázati referenssel 
együttműködve. 

 
Kulturális és idegenforgalmi szakmai feladatok 

 A kulturális és idegenforgalmi szervezetek és intézmények városi szintű projektjeinek 
koordinálása, szakmai képviselet a város intézményei és társaságai felé, ill. a külső 
szakmai partnerek felé felkérés alapján. 

 Az uniós és a hazai pályázati rendszerben koordinálja felkérés alapján az önkormányzat 
és az önkormányzat fenntartásában működő kulturális és művészeti intézmények, az 
önkormányzat tulajdonosi részvételével működő gazdasági társaságok részvételét. 

 Pályázatfigyelő és projektgeneráló tevékenységet is ellát. A pályázatok megvalósulását 
követően közreműködik az adott program irányító hatósága és az Európai Bizottság által 
végzett monitoring ellenőrzések során. Ezen feladatainak ellátása során szorosan 
együttműködik a Pályázati Irodával, amellyel napi szinten kapcsolatot tart. 

 A fejlesztési elképzelések előkészítő munkarészeinek (programtervek, tanulmánytervek) 
elkészítésében, illetve elkészíttetésében közreműködik, az elkészült tanulmányokat 
véleményezi, értékeli. Esetenként, megbízásra, kiemelt kulturális és turisztikai 
ingatlanfejlesztési feladatok végrehajtásában is közreműködik. A Pénzügyi és 
Intézményfelügyeleti Osztályvezető a Településüzemeltetési és fejlesztési Csoportvezető 
ás a Főépítész koordinálása mellett, vele együttműködve részt vesz a kulturális célú 
hasznosításra szánt ingatlanok fejlesztésével kapcsolatos tervpályázatok 
lebonyolításában. 

http://www.szentlorinc.hu/
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 Figyelemmel kíséri az üresen álló kulturális vagy turisztikai célra hasznosítható 
műemléki-műemléki jellegű vagy alulhasznosított ingatlanok (nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek stb.) kulturális célú hasznosításának lehetőségeit és javaslatokat dolgozz ki 
ezek fejlesztésére vonatkozóan. 

  
A kulturális ágazathoz kapcsolódó feladatok: 

 Ellátja az önkormányzat és a Hivatal közvetlen közművelődési, közgyűjteményi, múzeumi 
és művészeti igazgatással kapcsolatos feladatokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltak 
szerint; 

 Kulturális igazgatási feladatai ellátása során együttműködik és folyamatos kapcsolat tart 
fenn a kulturális igazgatást végző állami intézményrendszer kijelölt szervezeteivel. 

 Figyelemmel kíséri és szervezi az önkormányzat kulturális feladatokat ellátó alapítványai, 
közalapítványai, intézményei, közhasznú feladatellátását, és az éves közhasznúsági 
beszámoló alapján tájékoztatja az önkormányzat illetékes vezetőit és testületeit. 
Javaslatot tesz a Településüzemeltetési és Fejlesztési Csoport Vezetőjének a kulturális 
szempontból szükséges tulajdonosi intézkedések megtételére. Szakmai segítséget nyújt a 
Felügyelő Bizottság tagjainak, hogy a tulajdonosi érdekeket a kulturális és közhasznú 
feladatellátás terén megfelelően érvényesíthessék 

 Előkészíti és koordinálja a városi kulturális nagyrendezvényeket, azok szerződéseit, 
valamint helyszíni ellenőrzéseket tart, bekéri és összegzi a szakmai beszámolókat és 
elszámolásokat. 

 Figyelemmel kíséri és a polgármestert tájékoztatja a különböző pályázatokon elnyert 
pénzeszközök felhasználásáról. 

 Kapcsolatot tart a városi, megyei és országos rendezőszervekkel, amatőr és 
professzionális művészeti szervezetekkel. 

 Tervezetet készít a költségvetés kulturális részéről. 
 Előkészíti és lebonyolítja az állami – és nemzeti ünnepek városi megemlékezéseit. 
 Előkészíti szervezi a Zenél a Városháza, a Borbarátok éjszakája, valamint a Lobby Party és 

az országos megemlékezésekhez köthető (pl. március 15., október 23, augusztus 20.) 
városi ünnepséget. 

 A Föld napja, az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvénysorozat 
koordinálása, szervezése. 

 Az aljegyző irányításával részt vessz a közterületek és az új közterületek elnevezésével 
kapcsolatos feladatok elvégzésében, a képviselő- előterjesztések elkészítésében, 
végrehajtásában. 

 Az önkormányzat közművelődési, könyvtári érdekeltségnövelő és a múzeumok szakmai 
támogatását célzó pályázatainak benyújtása. 

 Az aljegyző irányításával a kulturális pályázati alap aktuális pályázatainak kiírása, a 
pályázat bonyolítása, a bizottsági előterjesztések előkészítése, a pályázatok 
nyilvántartása, a támogatási megállapodások előkészítése, az elszámolások ellenőrzése. 

 Segíti a kulturális és turisztikai pályázati lehetőségek felkutatása, pályázati projektek 
gondozása. 

 A kulturális ügyekért felelős bizottság munkájának koordinációja, bizottsági anyagok 
előkészítése, a bizottság üléseinek szervezése. 

 Végzi az önkormányzati nem lakáscélú kulturális helyiségeinek bérbeadása körüli jogi 
előadói feladatokat, hasznosítását. 

 Segíti az önkormányzati kulturális intézmények jogi feladatait. 
  
Idegenforgalmi ágazattal kapcsolatos feladatok: 

 Az önkormányzathoz kapcsolódó idegenforgalmi feladatok magas színvonalú ellátása. 
 A városi kulturális és idegenforgalmi szervezetek kapcsolatainak figyelemmel kísérése, 

valamint segítése, koordinálása, az Önkormányzat idegenforgalmi vonatkozású 
feladatainak kivitelezése. 
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 Végzi az Orfű-Balatonszéplak önkormányzati idegenforgalmi egységek hasznosítását. 
  
Sajtóreferensi feladatok: 

 Ellátja az önkormányzat és a hivatal kommunikációjának szervezését. Ennek során: 
- polgármester és a jegyző utasítása alapján kapcsolatot tart a sajtó munkatársaival 

(információadás, sajtótájékoztatók szervezése, közlemények eljuttatása a 
médiákhoz) 

- összegyűjti a lakosságtól, képviselőktől érkező véleményeket, problémákat, 
javaslatokat, továbbá eljuttatja azokat az illetékes irodákhoz, valamint 
figyelemmel kíséri a válaszadást, 

- jegyző irányításával intézi a polgármesterhez internetes közösségi csatornákon 
érkező lakossági bejelentésekkel kapcsolatos ügyeket, 

- elvégzi mindazt a feladatot, amely az egyes szakterületeken a médiával 
kapcsolatosan jelentkezik. 

- a polgármester és a jegyző utasításai alapján kapcsolatot tart a Szentlőrinci Média 
Nkft-vel. 

  
Sportügyi referensi feladatok 

 Közreműködik sportpolitikai célkitűzések kidolgozásában, a város sportszakmai távlati 
elképzeléseinek előkészítésében, szakmai körökben való megtárgyalásában, a 
sportkoncepció elkészítésében. 

 Közreműködik városi bajnokságok, versenyek rendezésében, a városi sportrendezvények 
ügyintézésében. 

 Figyelemmel kíséri a sportpályákra vonatkozó biztonsági intézkedések betartását. 
 Közreműködik a város testnevelési és sportfejlesztési beruházási tervjavaslatainak 

kidolgozásában. 
 Szükség szerint részt vesz a sportversenyekben, rendezvényeken, segít azok 

előkészítésében és lebonyolításában. 
 Koordinálja és felügyeli a Városi Sportcsarnok és a sportlétesítmények hasznosítását.  
 Kapcsolatot tart az alsó és középfokú diáksport bizottságokkal, a diáksportkörökkel, 

sportegyesületekkel és az önkormányzat által nem finanszírozott sport jellegű szervekkel. 
 Javaslatot dolgozz ki sportegyesületi támogatások elosztási rendszerére. 
 Segíti a sport szakszövetségek tevékenységét. 
 Részt vesz a szabadidő- és diáksport-rendezvények szervezésében 
 Véleményezi a sportlétesítmények építésének, fenntartásának, fejlesztésének támogatási 

kérdéseit, valamint a sporttevékenység támogatására irányuló kérelmeket.  
 
Sporttal kapcsolatos feladatok: 

 Ellátja a Mötv, a Nkt. törvényben, a sportról szóló törvényben, és egyéb jogszabályokban 
meghatározott, sporttal kapcsolatosan előírt önkormányzati - közigazgatási feladatokat. 

- Szervezi és összehangolja a diák- és szabadidősporttal, valamint a rekreációval 
kapcsolatos feladatokat. 

- Segíti a sportegyesületek, sportági szakszövetségek, részére nyújtott anyagi 
támogatások célirányos felhasználásának ellenőrzését. 

- Segíti és felügyeli az óvodai, iskolai úszás-oktatás megszervezését, lebonyolítását. 
- Koordinálja a versenysport területén kiemelkedő szakosztályok részére működési 

feltételeiket segítő szolgáltatások, szakmai eszközök, felszerelések biztosításához 
nyújtott támogatásokat. Közreműködik és figyelemmel kíséri a sportra fordítható 
pénzeszközök felhasználását. 

- Döntésre előkészíti a sportcélú támogatásra benyújtott pályázatokat. 
- Segíti az évenként elismerésre, kitüntetésre a város legeredményesebb sportolóit, 

sportvezetőinek felterjesztése körüli feladatok végrehajtását. 
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- Véleményezi a sportlétesítmények építésének, fenntartásának, fejlesztésének 
támogatási kérdéseit, valamint a sporttevékenység támogatására irányuló 
kérelmeket. 

- Kapcsolatot tart a Szigetvári Tankerületi Központtal a Pécsi Szakképzési 
Centrummal a DASZK-al és a köznevelési- intézményekkel a sportfeladatok 
ellátásában. 

 Gondoskodik a város sportkoncepciójában megfogalmazott elvek érvényesüléséről, és 
közreműködik az abban foglaltak végrehajtásában.  

 
A köznevelési ágazathoz kapcsolódó feladatok: 

 Ellátja a Mötv-ben és az Nkt törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott 
köznevelési önkormányzati – közigazgatási feladatokat. 

 Előkészíti az önkormányzat közneveléssel összefüggő döntéseit, gondoskodik a működési 
körbe tartozó feladatok végrehajtásáról. 

 Szervezi a lakosság óvodai neveléssel kapcsolatos szükségleteinek és igényeinek 
feltárását, előkészíti e területek fejlesztési koncepcióját, intézkedési tervét. 

 Közreműködik az intézmények létesítésével, átszervezésével, megszüntetésével és 
működtetésével kapcsolatos ágazati, hatósági, fenntartói feladatok ellátásában. 

 Előkészíti az intézmények alapító okirata módosítását. 
 Részt vesz a köznevelési intézmények törvényes működése biztosításában. 
 Előkészíti az önkormányzati fenntartású óvodákban hozott első fokú döntésekkel 

kapcsolatos jogorvoslati döntéseket. 
 Előkészíti a jegyző hatáskörébe utalt közneveléssel kapcsolatos döntéseket. 
 Gondoskodik a jegyző hatáskörébe utalt nyilvántartások vezetéséről 
 Szervezi és koordinálja az önkormányzat köznevelési feladataival kapcsolatos 

célkitűzéseinek megfelelő döntés végrehajtását. 
 Közreműködik a város fenntartásában működő óvodák fenntartásával, továbbá az alap- és 

középfokú nevelési-oktatási intézmények, kollégiumok, alapfokú művészetoktatási 
intézmény, a sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását ellátó általános iskola, 
valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmény működtetetésével kapcsolatos teendők 
ellátásában. 

 Előkészíti az óvodai felvételi eljárással kapcsolatos feladatokat. 
 Előkészíti az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározását. 
 Javaslatokat készít az adott nevelési évben indítandó óvodai csoportok számára, a 

maximális csoport létszámokra. 
 Javaslatot készít az óvodai működési (felvételi) körzetek meghatározására, esetleges 

módosítására. 
 Előkészíti az óvodai intézmény továbbképzési programjának jóváhagyását. 
 Évente értékeli az óvodai nevelési intézmények foglalkoztatási, illetve pedagógiai 

programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka 
eredményességét. 

 A jogszabály által meghatározott esetekben egyetértésre előkészíti, illetve ellenőrzi az 
óvodai nevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, valamint 
pedagógiai programját. 

 Részt vesz a működés törvényességét vizsgáló ellenőrzésekben. 
 Közreműködik a közoktatás információs rendszerének működtetésében. 
 Közreműködik a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodáztatásával kapcsolatos 

feladatokban. 
 Előkészíti a köznevelés területén dolgozók kitüntetési javaslatait. 
 Részt vesz a fenntartók számára kiírt nevelési, infrastruktúra-fejlesztési témájú pályázati 

munkában. 
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 Kapcsolatot tart a közoktatási ágazat működését segítő külső szervekkel, felettes 
hatóságokkal, az intézmények munkáját segítő szervezetekkel, intézményekkel, 
alapítványokkal. 

 Kapcsolatot tart a városban működő köznevelési intézményekkel és fenntartókkal. 
 Közreműködés az ágazathoz tartozó intézmények fenntartói feladatainak 

végrehajtásában, ellátja a fenntartói döntések előkészítését: 
o szakmai feladatokkal kapcsolatos előterjesztések elkészítése, 
o intézményi szabályzatok, szakmai programok fenntartói döntésének előkészítése. 

  
Civil szervezetekkel kapcsolatos feladatok: 

 Kapcsolatot tart, folyamatosan együttműködik a helyi civil szervezetekkel. 
 Szervezi az önkormányzat és a civil szervezetek közötti rendszeres és hatékony 

kommunikációt. 
 A civil szervezetek munkájához szakmai és jogi segítséget nyújt. 
 Előkészíti a közgyűlés elé a civil ügyeket érintő előterjesztéseket. 
 Segíti az önkormányzati támogatásra vonatkozó pályázat kiírását. 
 A támogatási szerződéseket aláírásra előkészíti. 
 Előkészíti, koordinálja, és ellenőrzi az önkormányzati feladatok civil szervezeteknek 

történő átadását. 
 Döntésre előkészíti a civil szervezetekkel kötendő együttműködési megállapodásokat. 
 Együttműködik a hivatal és az önkormányzat intézményeiben a civil szféra ügyeiben 

érintett szakemberekkel, fórumokkal. 
 Tanácskozási joggal részt vesz a Civil Kerekasztal (amennyiben felállításra kerül) ülésein. 
 Biztosítja a nyilvánosságot a civil szervezetek tevékenységének. 
 Összegyűjti, rendszerezi a civil szervezetekre vonatkozó statisztikai adatokat. 

 
Egyéb feladatok 

 A Pénzügyi és Intézményellenőrzési Osztállyal (pénzügy) egyeztetve a végzi az 
önkormányzat és intézményei, valamint a Hivatal irodaszer, takarítószer beszerzéseit. 

 Segíti a Humánpolitikai Iroda jogi feladatainak ellátását. 
 Kezeli a Hivatal hirdetőtábláját, intézi a hirdetményekkel kapcsolatos jegyzői feladatokat.  
 Gondnoki feladatok:  

o a hivatali épületek őrzés-védelméért,  
o a portaszolgálatért és  
o a telefonközpont kezelésért.  
o a takarítás  

 Az önkormányzati rendezvények, esküvők, fogadások technikai előkészítése. 
 Végzi a jegyzői hatáskörbe tartozó, termőföld elővásárlással és előhaszonbérlettel 

kapcsolatos feladatokat. 
 
Informatikai iroda 
 
Feladatkörébe tartozik a Hivatal és az önkormányzat intézményei informatikai hálózatának 
működtetése, települések és a hivatali portál fejlesztése, üzemeltetése, térinformatikai rendszer 
működtetése. A várost és az intézményeket érintő informatikai ügyekben a szakmai egyeztetések 
lebonyolítása.  
Az ASP keretrendszer rendszergazdai feladatainak ellátása ügykörök, szervezeti változások 
átvezetése, elektronikus iratok ellenőrzése, betanítása, keretrendszer tovább fejlesztésében való 
közreműködés. 
Működteti a Hivatal az önkormányzatok és az intézmények informatikai- és telekommunikációs 
rendszereit.  

 Figyelemmel kíséri az önkormányzatnál az intézményeknél és a Hivatalnál az informatika 
területén megjelenő és hatályos jogszabályok végrehajtását.  
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 Előkészíti, véleményezi az informatikai szakterülethez kapcsolódó önkormányzati 
rendelet-tervezeteket.  

 Előkészíti vagy véleményezi az önkormányzat és a Hivatal által javasolt stratégiai jellegű 
informatikai fejlesztési javaslatokat.  

 Előkészíti vagy véleményezi az önkormányzat és a Hivatal által javasolt stratégiai jellegű 
beadandó informatikai pályázatok tervezetét.  

 Felügyeli az Informatikai Biztonsági Szabályzatban rögzített feladatokat, továbbá 
gondoskodik az önkormányzati titokvédelem és személyiségi jogokat érintő 
adatvédelemről.  

 Javaslatot ad a Hivatal az önkormányzatok és az intézmények informatikai- és 
telekommunikációs rendszerének továbbfejlesztésére. 

 Kidolgozza és folyamatosan karbantartja a Hivatal informatikai üzemeltetési szabályzatát. 
 Gondoskodik a Hivatal az önkormányzatok és az intézmények informatikai hálózatának 

folyamatos működéséről, működtetéséről. 
 Gondoskodik az informatikai rendszer hálózatos adatállományainak folyamatos 

mentéséről, vírusvédelméről. 
 Az adatvédelmi szabályzatban előírt és reá vonatkozó kritériumokat betartja és betartatja. 
 Előkészíti az informatikai fejlesztés és az üzemeltetés során felmerülő számítástechnikai 

eszközök és szoftverek beszerzésére vonatkozó döntéseket, majd elvégzi ezek 
beszerzését. 

 A Hivatal belső működéséhez szükséges kisebb szoftverfejlesztési feladatokat elvégzi, 
külön jegyzői utasítás alapján. 

 Ellátja a Hivatal az önkormányzatok és az intézmények informatikai alkalmazásainak 
rendszerszervezői, rendszergazdai teendőit, javaslatot ad azok továbbfejlesztésére. 

 Koordinációt végez a szakrendszereket fejlesztő cégek között a szakfeladatok 
integrálhatóságának növelése érdekében. 

 Ellátja a Hivatal az önkormányzatok és az intézmények dolgozóinak informatikai 
alapképzését, valamint az egyedi szakmai alkalmazások bevezetésével kapcsolatos 
képzési teendőket. 

 Folyamatos szakmai kapcsolatot kezdeményez és tart az önkormányzati intézményekkel. 
 Koordinálja az interneten történő megjelenéshez szükséges szolgáltatási-, adat- és 

információgyűjtési feladatokat. 
 Kialakítja és üzemelteti a Hivatal intranet rendszerét. 
 Figyelemmel kíséri a szakmai pályázati lehetőségeket, továbbá előkészíti a pályázatok 

szakmai tartalmát. 
 Folyamatos szakmai kapcsolatot tart az ágazatot érintő minisztériumokkal és 

szervezetekkel. 
 Ellátja az országgyűlési, valamint a helyi és nemzetiségi önkormányzati választásokkal 

kapcsolatos informatikai feladatokat. 
 Koordinálja a térinformatikai rendszer teljes körű működéséhez szükséges szolgáltatási, 

adat- és információgyűjtési feladatokat. 
 Kezeli fejleszti rendszergazdai feladatokat lát el, a Hivatal, az önkormányzat és az 

intézmények weblapjai egyéb informatikai kommunikációs csatornái tekintetében. 
 Végzi az ASP keretrendszerben az elektronikus iratok ellenőrzését, a rendszer használat 

betanítását, részt vessz a keretrendszer tovább fejlesztésében. 
 Az iktató keretrendszer rendszergazdai feladatainak ellátása ügykörök, szervezeti 

változások átvezetése, elektronikus iratok ellenőrzése, betanítása, keretrendszer tovább 
fejlesztésében való közreműködés. 

 A  referenssel végzi az elektronikus aláírási jogosultságok karbantartását. 
 Kezeli a Hivatal telefonos flottájának ügyeit. 
 Részt vessz és szervezi a települési telekommunikációs hálózat intelligens települési 

rendszer, smart city és városkártya rendszer kialakításában. 
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Humánpolitikai Iroda 
 

 Kezeli a Hivatal, az önkormányzat a költségvetési intézmények, személyi anyagát.  
 Közreműködik a hivatali, intézményi munka racionalizálásában és a kapcsolódó rendelet-

tervezetek, belső szabályzatok elkészítésében, kidolgozza a korszerű eszközök és 
módszerek alkalmazására irányuló javaslatokat. Ennek keretében gondoskodik a 
Közszolgálati Szabályzat, valamint a munkaügyi szabályzatok folyamatos 
karbantartásáról.  

 Közreműködik az önkormányzati igényeknek megfelelő szervezetfejlesztési tervek, 
koncepciók kidolgozásában.  

 Ellátja a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alkalmazása során a hivatal dolgozói 
személyzeti ügyeivel összefüggő feladatokat, vezeti a nyilvántartásokat.  

 Ellátja a 1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról, valamint a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alkalmazása során az önkormányzati 
intézményi dolgozók személyzeti ügyeivel összefüggő feladatokat, vezeti a 
nyilvántartásokat.  

 Előkészíti a munkáltatói jogok gyakorlásából adódó polgármesteri és jegyzői 
intézményvezetői, feladatokat, végzi ezen teendők adminisztrációját.  

 Szervezi és koordinálja a hivatal dolgozói szakmai képzésével és átképzésével kapcsolatos 
teendőket.  

 Szervezi és koordinálja az önkormányzati dolgozói szakmai képzésével és átképzésével 
kapcsolatos teendőket.  

 Segíti az intézményi dolgozói szakmai képzésével és átképzésével kapcsolatos teendőket. 
 Figyelemmel kíséri az arányos munkateher, valamint a létszámhelyzet alakulását, az üres 

álláshelyeket, javaslatot tesz kitüntetésre, közszolgálati-, illetve munkaviszony 
megszüntetésre.  

 Nyugdíjazási ütemtervet készít.  
 Nyilvántartja a polgármesteri, jegyzői, aljegyzői, osztályvezetői csoportvezetői 

irodavezetői, intézményvezetői és a gazdasági társaságok vezetői szabadságok kiadását.  
 Ellenőrzi a munkarend, munkafegyelem betartására, a biztonságos munkavégzés 

szabályaira vonatkozó, az ügyrendben meghatározott feladatok végrehajtását.  
 Ellátja a hivatal köztisztviselőinek, ügykezelőinek alapvizsgára, szakvizsgára történő 

felkészítését, szervezi a szakképzésüket, továbbképzésüket, és a közigazgatási vezetőképzést.  
 Előkészíti és bonyolítja a teljesítménykövetelmények megállapítását és a 

teljesítményértékelések adminisztratív feladatait.  
 Feladatát képezi a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerinti éves 

szakmai munkaértékelések előkészítése, adminisztratív lebonyolítása.  
 Kezeli az önkormányzat a költségvetésiintézmények, és a gazdasági társaságok 

vezetőjének személyi anyagát.  
 A munkáltatói jogkör gyakorlójának aláírása előtt szignálja az intézményvezetők 

közszolgálati, illetve közalkalmazotti jogviszonyát érintő munkáltatói intézkedések 
dokumentumait.  

 Figyelemmel kíséri a szervezeti egységek szabadságolási tervének végrehajtását.  
 Végzi a munkaköri orvosi alkalmassággal, és az időszakos orvosi ellenőrzéssel kapcsolatos 

feladatokat.  
 Ellátja az ügyrendben, a Közszolgálati Szabályzatban és a munkaügyi Szabályzatokban 

átruházott munkáltatói jogkörök gyakorlását. 
 Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok 

- Ellátja a hagyományos és képzéses közfoglalkoztatás szervezésével összefüggő 
önkormányzati feladatokat  
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- Közfoglalkoztatási jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével 
kapcsolatos feladatok. 

- Közfoglalkoztatottak személyi nyilvántartásának naprakész vezetése (jelenlét, 
távollét nyilvántartása) 

- Önkormányzat intézményeivel, a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok 
koordinálása 

- Kapcsolattartás a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály helyi és területi szerveivel, 
a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóság Illetményszámfejtési 
Irodájával. 

Pénzügyi és Intézményfelügyeleti osztály 
 
A gazdasági program összeállítása mellett fontos feladatot jelent a központi támogatások 
igénylése, elszámolása, az önkormányzati intézmények adatszolgáltatásainak, beszámolóinak 
ellenőrzése. Elkülönült pénzforgalmat és könyvelést végez a Hivatal, az Szentlőrinci Kistérség 
Többcélú Társulása, valamint az intézmények és a Hivatal részére. A munkáltatói kölcsönök 
felvételével, ezen kölcsönök jelzálogjog törlésével kapcsolatos ügyek bonyolításával is az iroda 
foglalkozik. Előkészíti az éves költségvetésekben jóváhagyott hitelfelvételek közbeszerzési 
eljárását és döntéshozatalát. Az önkormányzat vagyonbiztosításával összefüggő ügyeket is az 
osztály intézi. 
 

 Költségvetési tervezés főbb feladatai: 
- Számszaki előkészítő munkát végez az éves költségvetési rendelethez. 
-  A feladatkörébe tartozó címszámok előirányzatait kidolgozza, beépíti a 

költségvetési rendeletbe. Elvégzi a hivatal kiemelt előirányzatonkénti tervezési 
feladatait. 

- Részt vesz a költségvetési koncepció és a költségvetési rendelet szöveges 
indokolásának az elkészítésében, továbbá a rendelet kidolgozásában. 

- Az elfogadott költségvetési rendelet alapján elvégzi a címszámok előirányzatainak 
– az önkormányzati költségvetési füzet kitöltéséhez szükséges – összesítését. 
Elkészíti a Hivatal költségvetési füzetét. 

 Költségvetési előirányzatok változtatása, módosításának főbb feladatai 
- Számszakilag előkészíti a feladatkörébe tartozó költségvetési rendelet-

módosításokat. 
- Részt vesz a polgármesteri hatáskörű módosítások táblázatainak kidolgozásában. 

Feladatonként, kiemelt előirányzatonként nyilvántartást vezet az előirányzat-
változásokról. 

 Költségvetési előirányzatok rendelkezésre bocsátásának feladatai 
- Kezeli az számlákhoz a Letéti számla Költségvetési elszámolási számlához 

kapcsolódó alszámláit. Kezeli egyes nemzetiségi önkormányzatok, valamint a 
Hivatal számláit. 

 Törzskönyvi nyilvántartással és azonosítással összefüggésben közreműködik a hivatal 
törzskönyvi nyilvántartásának aktualizálásában. 

 A költségvetés végrehajtása, költségvetési gazdálkodás 
- Hatáskörébe tartozó bevételek beszedésére tett intézkedés kapcsán kiállítja az 

értékesített termékekről, szolgáltatásokról a számlát. 
- A kiszámlázott és beszedett bevételekről analitikus nyilvántartást vezet. 
- Kontírozza a banki és pénztári kivonatokban befolyt működési típusú bevételeket. 
- Negyedévente hátralék-kimutatást készít, és hátralékkal rendelkezőket egyenleg 

közlővel értesíti. 
- Analitikus nyilvántartást vezet a sajátos elszámolásokról, az időbeli 

elhatárolásokról. 
- Folyamatosan aktualizálja a vevők analitikus nyilvántartását. 
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- Egyeztet a főkönyvi könyvelés adataival. 
- Biztosítja a költségvetési gazdálkodás vertikális folyamatainak szigorú sorrendjét 

(ellenjegyzés, kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás). 
- Nyilvántartást vezet a beérkezett számlákról. 
- Határidőben gondoskodik a szállítói számlák, egyéb kifizetések teljesítéséről. 
- Elvégzi az utalványrendelettel felszerelt bizonylatok kontírozását. 
- A Szociális Iroda által elkészített határozatok alapján elvégzi a segélyek kifizetését. 
- A kiadásokról címenként, azon belül kiemelt előirányzatonként, rovatonként 

főkönyvi számla mélységű analitikus nyilvántartást vezet. 
- Egyeztet a főkönyvi könyvelés adataival, a teljesített bevételekről és kiadásokról 
- Információt szolgáltat (pénzforgalmi információ, féléves, háromnegyed éves, 

tájékoztatók, éves beszámoló, egyéb információ). 
- Analitikus nyilvántartást vezet az alábbi kiemelt területeken: 

 bér és létszámnyilvántartás, 
 immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek analitikus nyilvántartása 
 ÁFA nyilvántartás, 
 elvégzi az SZJA nyilvántartó lapok vezetését, 
 vezeti a letéti számla és egyes nemzetiségi önkormányzatok számlájának 

analitikus nyilvántartását, a kiadások, bevételek kontírozását. 
- Az ASP könyvelési rendszerben vezetett ÁFA nyilvántartás alapján elkészíti az ÁFA 

bevallást, továbbá bevallást ad az egyéb adójellegű befizetések összegéről, elvégzi 
a főkönyvi számlák és az ÁFA nyilvántartás egyeztetését. 

- Elvégzi a személyi juttatások számfejtését (megbízási díj, magánszemély részére 
kifizetett egyéb személyi juttatás, jutalom, jubileumi jutalom, tiszteletdíj, stb.). A 
számfejtett állományt továbbítja a Magyar Államkincstárnak. Elvégzi a 
bérfeldolgozás alapján az egyeztetést, a bér kontírozását és könyvelését. A nem 
saját dolgozók részére történt tárgyévi kifizetésekről „személyi jövedelemadó 
igazolást" ad ki. Kezeli az ezek alapjául szolgáló nyilatkozatokat és 
dokumentumokat és rendszeres kapcsolatot tart, adatot szolgáltat a Jegyzői Iroda 
humánpolitikai intézői részére. 

- Elvégzi az immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, kis értékű tárgyi 
eszközök bevételezését, állománycsökkenési bizonylatok kiállítását. Elvégzi az 
immateriális javak, a tárgyi eszközök értékcsökkenés elszámolását, feladást készít 
a főkönyvi könyvelés részére. Az analitikus nyilvántartás adatait egyezteti a 
főkönyvi könyvelés adataival és a vagyonkataszteri nyilvántartással. A Leltározási 
Szabályzatban meghatározott időközönként elvégzi a leltározást és a leltár 
kiértékelését. 

- Végzi a selejtezési munkálatokat és a feleslegessé vált készletek hasznosítását. 
- A központi költségvetésből visszaigényelhető természetbeni szociális juttatás, 

közmunka-, diákmunka program igénylőlapját összeállítja és eljuttatja az illetékes 
szervek részére 

- Feladatkörébe tartozik a hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok 
házipénztárának a működtetése, amelynek rendjét külön szabályzat rögzíti. 
Elvégzi a pénztári bizonylatok kontírozását. 

- Feladata a népszavazás, országgyűlési választások, helyhatósági választások 
kapcsán felmerült kiadások, bevételek analitikus nyilvántartása és a pénzügyi 
elszámolás elkészítése. 

- Végzi a szigorú számadási kötelezettség körébe bevont bizonylatok 
nyilvántartását és elszámoltatását. 

- Szabályzatok készítés 
- Részt vesz a havi pénzforgalmi jelentések elkészítésében, ellenőrzésében, 

valamint a negyedéves mérlegjelentések összeállításában, pénzforgalmi 
jelentéssel történő egyeztetésében. 

 A költségvetési beszámolással összefüggő feladatok 
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- Részt vesz a testület és a központi költségvetés részére az önkormányzat éves 
beszámoló készítésével összefüggő munkálatokban. 

- Az éves beszámolóhoz kapcsolódóan kidolgozza a feladatkörébe tartozó 
maradványt. 

 Költségvetési ellenőrzéssel összefüggő feladatok 
- Az ellenőrzési feladat munkafolyamatba épített ellenőrzés keretében valósul meg. 

A ASP pénzügyi rendszer utalványainak szabályos és pontos elkészítését 
folyamatba épített ellenőrzéssel biztosítja. 

- Elvégzi a leltározási feladatok kapcsán a leltározás ellenőrzésével kapcsolatos 
munkálatokat. 

- Folyamatosan ellenőrzi az előirányzati és teljesítési adatok alakulását. 
 Kataszteri nyilvántartással összefüggő feladatok 

- Nyilvántartást vezet az ingatlan kataszterről, vezeti az adásvétel, ingatlancsere, 
egyéb tulajdonjoggal kapcsolatos, valamint tulajdonjog rendezéssel összefüggő 
változásokat. 

- Végezi az ingatlan-nyilvántartás Földhivatalnál történő egyeztetését, az eltérések 
kiszűrését. 

- Nyilvántartja és tárolja az önkormányzat ingatlanjait érintő földhivatali 
bejegyzéseket, a hasznosításról készült szerződéseket, megállapodásokat, 
határozatokat, elkészíti a kötelező időszaki és éves vagyonkataszteri 
statisztikákat. 

- Elvégezi a szükséges egyeztetéseket a számviteli nyilvántartással. 
 Étkeztetéssel kapcsolatos feladatok  
 Pénztárkezeléssel és működtetéssel kapcsolatos feladatok 
 Kontrolling 

- segíti a jegyzőt döntéseinek, intézkedéseinek előkészítésében, azok 
megalapozásában, az anyagi és emberi erőforrások jogszerű és hatékony 
felhasználásában, 

- biztosítja a jogszabályok és a belső szabályzatok betartásának ellenőrzésével a 
hivatal feladatainak magas színvonalon való ellátását, a hiányosságok 
kiküszöbölését, 

- elemzésekkel, jogszerűségi és hatékonysági vizsgálatokkal segíti a hivatal belső 
tartalékainak, veszteségforrásainak feltárását, rámutatva a keletkezés okaira, 
javaslatot téve a változtatásokra, előrelépésre, 

- vizsgálja a hivatali munkavégzés gyakorlatát: értékeli az adott szervezeti egység 
és dolgozói munkáját, javaslatot tesz az esetleges szabálytalanságok, hibás 
gyakorlat megszűntetésére, a hiányosságok megelőzését szolgáló intézkedésekre, 
a helyes gyakorlat kialakítására, szükség esetén a felelősségre vonásra, 

- feladatellátása során tapasztalt kedvező és kedvezőtlen tendenciákról 
folyamatosan tájékoztatja a jegyzőt, 

- figyelemmel kíséri a hozott döntések végrehajtását, jelez azok helyzetéről, 
- elemző anyagokat készít a jegyző által megjelölt konkrét témákban, 
- segíti a belső kontrollrendszer, kiemelten az integrált kockázatkezelési rendszer 

kiépítését, folyamatos fejlesztését, 
- az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálásában szervezeti felelősként 

működik közre. 
 
Településüzemeltetési és Fejlesztési Csoport  
 
Feladata a város egészének jövőjére kiható, társadalmi-gazdasági és környezetalakítási 
tevékenység koordinálása, melynek célja a lakosság életszínvonalának ellátási és környezeti 
viszonyának javítása, a fenntartható településfejlődés biztosítása.  
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Településfejlesztés területén kiemelt feladata a településfejlesztési koncepció az integrált 
településfejlesztési stratégia kialakítása, önkormányzati tulajdonú ingatlanok telepítési 
tanulmányterveinek kidolgozása és ezek alapján a kiemelt szintű projektek fejlesztése.  
Jogszabály alapján ellátja a fejlesztési tervek társadalmi partnerségi egyeztetésével és 
elfogadásával kapcsolatos feladatokat. Részt vesz a Baranya megyei Területfejlesztési 
Konzultációs Fórummal kapcsolatos feladatok ellátásában. Közreműködik a város és a térség 
fejlesztési programjainak előkészítésében,  
 
Település üzemeltetés  
 

 Közútkezeléssel kapcsolatos feladatai: 
- Közutak, hidak, járdák üzemeltetése, karbantartása, a biztonságos közlekedés 

biztosításának keretében a karbantartási ütemterv elkészítése, a vállalkozók 
műszaki ellenőrzése. 

- Forgalomirányító berendezések üzemeltetése, a közúti jelzések, burkolati jelek 
karbantartása, forgalmi rend felülvizsgálatok elvégzése, az indokolt intézkedések 
megtétele, a felújítások megtervezése. 

- önkormányzati tulajdonú közlekedési területek nem közlekedési célú 
igénybevételéhez közútkezelői hozzájárulás adása 

- Az önkormányzat tulajdonában lévő útvagyon jó gazda módjára történő 
gondozása, a helyi lakossági érdekek érvényesítése a közutak védelme érdekében. 

- A lakosság közlekedéssel kapcsolatos panaszainak kivizsgálása, a szakmailag 
megalapozott tájékoztatás megadása. 

- az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések 
elhelyezése, a közutak burkolatbontásainak ellenőrzése. Ennek keretében 
vizsgálja az építési anyag, a kitermelt föld, törmelék elhelyezésének, tárolásának 
az ideiglenes és végleges útburkolat helyreállításának ellenőrzése, a munkavégzés 
folyamatosságának, a határidők pontos betartásának figyelése 

- Útkezelői behajtási és várakozási kérelmek elbírálása, engedélyezése, az elbírálást 
követően a Jogi és Hatósági Iroda Közterület-Felügyeletére továbbítása az 
engedélyek kiállítása céljából. 

- Az útvagyonnal kapcsolatos - jogszabály által előírt - nyilvántartásokhoz 
adatszolgáltatás. 

- Útellenőri szolgálat működtetése. 
 Egyéb, közlekedéssel kapcsolatos feladatai: 

- A hatályos jogszabályok szerinti útügyi hatósági munka ellátása. 
- A szakhatóságokkal való együttműködés. 
- Az útvagyonnal kapcsolatos érdekek képviselete. 
- A helyi tömegközlekedéssel, parkolás-gazdálkodással kapcsolatos közútkezelői 

feladatok ellátása. 
- Külterületi utak és vízelvezetés kezelése, karbantartásának szervezése. 
- A természetes/jogi és egyéb személyek tulajdonában álló ingatlanok 

telekalakítása során kialakításra kerülő út ingatlanok önkormányzati tulajdonba 
vételének műszaki szempontból történő előzetes véleményezése, a döntést 
követően – amennyiben az szükséges – a közlekedési hatóságnál eljárás 
kezdeményezése, valamint a tulajdonba vételt követően az út karbantartása és 
kezelése. 

 Csapadékvíz rendezéssel összefüggő feladatai: 
- A meglévő csapadékvíz elvezető művek karbantartása, működésének biztosítása, 

a vállalkozók műszaki ellenőrzése. 
- A III. rendű vízfolyások karbantartásának, rendezésének megtervezése, a 

szükséges beavatkozások lebonyolítása. 
- A helyi vízrendezés érdekeinek képviselete a szakhatóságok, felügyeleti szervek 

felé. 



44 
 

 Városüzemeltetéssel, fenntartással kapcsolatos feladatai: 
- A város köztisztasági feladatainak ellátása, ezen belül a téli felkészülési terv 

elkészítése és ellenőrzése. 
- Parkfenntartási feladatok ellátása.  

 Parkfenntartással, fakezeléssel, fatelepítéssel kapcsolatos lakossági 
bejelentések kivizsgálása, a szakmailag megalapozott tájékoztatás 
megadása. Parkfenntartással, fakezeléssel, növényvédelemmel, 
faültetéssel kapcsolatos fenntartási munka koordinálása, műszaki 
ellenőrzés. 

 Az önkormányzat kezelésében lévő játszóterek fenntartása. 
 Az önkormányzat kezelésében lévő köztéri alkotások karbantartása, új 

utcanévtáblák kihelyeztetése. 
 Utcabútorok közterületre történő kihelyeztetése. 
 Gyepmesteri feladatok koordinálása, állati tetem gyűjtőhely működésének 

felügyelete. 
 Az önkormányzat kezelésében lévő temetők fenntartási munkáinak 

(urnahelyek és sírhelyek értékesítése, nyilvántartás vezetése, lejárt 
urnahelyek folyamatos ellenőrzése, temetőgondnok foglalkoztatása, 
temettetők tájékoztatása, temető tisztaságának és a növényzet 
ápoltságának biztosítása) koordinálása, műszaki ellenőrzése. A temető 
fejlesztésével, felújításával kapcsolatos feladatok ellátása. 

 Közterületi ingatlanok esetében az ingatlanok kezelésével, 
üzemeltetésével, használatával kapcsolatos anyagi kötelezettséggel nem 
járó, a tulajdon és a bérleti jogot nem érintő tulajdonosi hozzájárulások 
adása. 

 A parlagfű irtással kapcsolatos feladatok ellátása együttműködik a Jogi-
hatósági csoporttal 

 A környezetvédelmi nem hatósági feladatok ellátása. 
 A feladatok között szereplő fenntartási munkák - önkormányzati 

költségvetés által biztosított fedezetig - előkészítése és műszaki 
ellenőrzése. 

 A zöldterületeken végzendő felújításokra és beruházásokra javaslat 
készítése. 

 Játszóterek felújítására és létesítésére (különös tekintettel az érvényben 
lévő szabályokra) javaslat készítése. 

 A köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd hulladék helyi 
közszolgáltatás ellátásáról szóló helyi önkormányzati rendelet 
előkészítése és folyamatos módosítása. 

 A zöldfelületek és zöldterületek fenntartásával, létesítésével és 
használatával kapcsolatos helyi önkormányzati rendelet előkészítése és 
szükségszerű módosítása. 

 Temetőkkel és temetkezéssel kapcsolatos helyi rendelet előkészítése és 
szükségszerű módosítása. 

 Az önkormányzat kezelésében lévő zöldfelület és közlekedő felületek 
bontása esetén a kezelői hozzájárulás megadása. 

 Fakivágási hatósági munka végzése az érvényben lévő jogszabályok 
szerint. 

- A város hulladékgazdálkodási tevékenységének felügyelete, különös tekintettel a 
kötelező közszolgáltatás végzésére. 

- közterületet érintő építések, rekonstrukciók esetén a tervezővel történő 
egyeztetések biztosítása - engedélyezési eljáráshoz kapcsolódóan tulajdonosi 
hozzájárulás megadása. 

- A lakosságot érintő városüzemeltetési feladatok, akciók szervezése és 
lebonyolítása. 
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- Biztosítja a közmű alaptérkép, egyesített közmű, út szakági, csapadékcsatorna 
szakági térkép változás vezetését (részben hatósági feladat). 

 
Projekt előkészítési és Beruházási ügykör 
 

 Az Integrált Településfejlesztési Program eljárásrendje keretében feladatai: 
- A beruházási programjavaslat kialakításával meghatározza a projektek szakmai és 

műszaki tartalmát, a lehetséges alternatívákat, szükség szerint tanulmánytervet 
készíttet a döntési változatok kialakítása érdekében. 

- A kialakult beruházási programjavaslatokat egyezteti a Pénzügyi és 
Intézményellenőrzési, valamint a Jogi és Hatósági Csoporttal, ezt követően 
bemutatja és a jegyző elé felterjeszti. 

 Közterület, közlekedési létesítmények és közmű felújítással kapcsolatos feladatai: 
- Önkormányzat közterületeinek, közlekedési létesítményeinek és 

csapadékcsatorna hálózatának természetes elhasználásból következő 
felújításainak megtervezése, beruházási és fejlesztési javaslatok készítése. 

- Önkormányzata közterületeinek, közlekedési létesítményeinek és 
csapadékcsatorna hálózatának beruházási és fejlesztési kivitelezési 
munkálataihoz szükséges tervezési munkálatok elvégeztetése, a hatósági – építési 
és vízjogi létesítési engedélyek megszerzése. 

- Önkormányzata közterületeinek, közlekedési létesítményeinek és 
csapadékcsatorna hálózatának beruházási és fejlesztési kivitelezési 
munkálatainak megvalósítása során lefolytatja az Önkormányzat és Intézményei 
Közbeszerzési Szabályzata hatálya alá tartozó, nem közbeszerzési eljárásra 
tartozó versenyeztetéseket, előkészíti a kivitelezési (vállalkozási) szerződéseket. 

- Önkormányzat közterületeinek, közlekedési létesítményeinek és 
csapadékcsatorna hálózatának beruházási és fejlesztési kivitelezési munkálatok 
feladatainak megvalósítása, a kivitelezés lebonyolítása, a műszaki ellenőrzés 
biztosítása. 

- Önkormányzat közterületeinek, közlekedési létesítményeinek és 
csapadékcsatorna hálózatának beruházási és fejlesztési kivitelezési munkálatok 
feladatainak megvalósítását követően a műszaki átadás-átvételi eljárás 
lefolytatása, a létesítmény üzembe-helyezési eljárásának lefolytatása, a beruházás 
aktiválásával kapcsolatosan előírt adatszolgáltatások, beruházási, statisztikai 
nyilvántartások teljesítése; garanciális és szavatossági jogok érvényesítése. 

 Intézményi felújításokkal és beruházásokkal kapcsolatos feladatai: 
- Önkormányzata és intézményeinek beruházási és fejlesztési feladatainak 

előkészítése; a beruházási javaslatok, program elkészítése; a beruházási, felújítási 
igények gyűjtése, rendszerezése. 

- Önkormányzat és intézményeinek beruházási és fejlesztési kivitelezési 
munkákhoz szükséges tervezési munkálatok elvégeztetése, a hatósági – építési 
engedélyek megszerzése. 

- Önkormányzat és intézményeinek beruházási, épület-felújítási feladatainak 
megvalósítása során lefolytatja az Önkormányzat és Intézményei Közbeszerzési 
Szabályzata hatálya alá tartozó, nem közbeszerzési eljárásra tartozó 
versenyeztetéseket, előkészíti a kivitelezési (vállalkozási) szerződéseket. 

- Önkormányzata és intézményeinek beruházási, épület-felújítási feladatainak 
megvalósítása, a kivitelezés lebonyolítása, a műszaki ellenőrzés biztosítása. 

- Önkormányzat és intézményeinek beruházási, épület-felújítási feladatainak 
megvalósítását követően a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása, a 
létesítmény üzembe-helyezési eljárásának lefolytatása, a beruházás aktiválásával 
kapcsolatosan előírt adatszolgáltatások, beruházási, statisztikai nyilvántartások 
teljesítése; garanciális és szavatossági jogok érvényesítése, a Jogi és Hatósági 
Csoporttal. 
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 Az önkormányzat tulajdonában álló Szentlőrinci Közüzemi Nkft. szakmai feladatai 
ellátásnak ellenőrzése. 

 Egyéb felújításokkal és beruházásokkal kapcsolatos feladatai: 
- Pince és partfallal kapcsolatos lakossági bejelentések kivizsgálása, 

Pince és partfallal kapcsolatos vis maior pályázatok előkészítése, benyújtása, 
elszámolásának segítése. 

- Magánerős és nem magánerős közmű beruházásokhoz kapcsolódó nyilvántartás 
vezetése, az utólagos rácsatlakozások igazolásának kiadása. 

 Közbiztonsággal, polgárvédelemmel kapcsolatos feladatai: 
- Veszély-elhárítási tervek elkészítésében, katasztrófavédelmi felkészítésekben 

történő részvétel. 
- Közreműködés a lakosság felkészítésében, tájékoztatásában. 
- Közreműködés a lakossági riasztó rendszer működőképességének és 

karbantartásának ellenőrzésében. 
- Részvétel a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárok polgári védelmi 

szervezetbe történő beosztásában, a szervezetek kiképzéseinek és gyakorlatainak 
előkészítésében és lebonyolításában. 

- Közreműködés a védekezéssel kapcsolatos szakmai döntésekben. 
- Részvétel a kitelepítési, kimenekítési, befogadási és visszatelepítés feladatokban. 
- Közreműködés a vis maior eljárásokban, a károk felmérésében és a helyreállítási-

, újjáépítési tevékenységek ellenőrzésében. 
- Közreműködik a településre érkező segélyszállítmányokkal és adományokkal 

kapcsolatos feladatokban. 
- Ár- és belvízvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása. 

 Energiagazdálkodással kapcsolatos feladatai: 
- A város energia-gazdálkodásával kapcsolatos műszaki, gazdasági tevékenység 

ellátása, intézményi energia-gazdálkodás szakmai támogatása, ellenőrzése. 
- Elektromos, hírközlési-, gáz- és kábel-TV hálózat létesítése esetén engedélyezési 

eljárásban történő részvétel, tulajdonosi hozzájárulás megadása 
- A feladatkörhöz kapcsolódó pályázatokban való részvétel. 
- Intézményi energia-gazdálkodási tervezésében való részvétel. 
- Az önkormányzat és intézményei részére ellenőrzési feladatot végzők energia-

gazdálkodással és annak ellenőrzésével kapcsolatos munkájának támogatása. 
- Önkormányzati épületek és létesítmények energia-fogyasztásának, 

finanszírozásának ellenőrzése. 
- Energia adatszolgáltatási tevékenység koordinálása. 
- Energiajelentések készítése. 
- Energia racionalizálási tevékenység összefogása, koordinálása. 
- Energia szolgáltatási szerződések előkészítése, a szerződésben foglaltak 

ellenőrzése. 
- Intézményi energia-gazdálkodási tevékenység összefogása, szakmai felügyelet 

biztosítása. 
- Az önkormányzat kezelésében lévő közvilágítási, díszvilágítási rendszerek 
- Vízi közművek (ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz) kapcsán a tulajdonosi érdekek 

képviselete. 
- Közvilágítási rendszer üzemeltetése 

Az építésügyi hatósági feladatai: 
 

 Végzi a hatósági ügyintézéshez szükséges műszaki, térképi, statisztikai és egyéb adatokat 
tartalmazó nyilvántartások vezetését. 

 Végzi a Hivatal hatáskörébe tartozó építéshatósági feladatokat. 
 Segíti a főépítészi eljárásban intézni rendelt ügyeket 
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 Végzi a településarculati ügyeket. 
 
Főépítésszel együttműködve, főépítészi feladatok 
 
A területfejlesztéssel és -rendezéssel, a településfejlesztéssel és -rendezéssel, a településkép-
védelemmel, továbbá az épített környezet alakításával és védelmével, valamint az építésüggyel 
kapcsolatos egyes feladatait az Önkormányzat a Főépítész közreműködésével látja el. A Főépítész 
a feladat- és hatáskörét érintő részletekre vonatkozóan tájékoztatást és szakmai véleményt ad a 
képviselő-testület illetékes bizottságainak, választott tisztségviselőinek és a Hivatal 
szakirodáinak az egyedi hatósági ügyekben kialakítandó véleményükhöz. 
A Főépítészi feladatait a Településüzemeltetési és Fejlesztési Csoport segíti. 
 

 A településrendezés, és helyi építési szabályzat témakörében: 
- Az állami főépítésszel, valamint az érintett önkormányzatokkal együttműködve 

elősegíti az Önkormányzat illetékességi területét érintő területrendezési és 
településszerkezeti tervek összhangjának kialakítását; 

- Folyamatosan figyelemmel kíséri a településrendezési eszközök 
(településfejlesztési koncepció, településfejlesztési terv, településszerkezeti terv, 
helyi építési szabályzat és szabályozási tervek) hatályosulását, a tapasztalatokról 
tájékoztatja a szakbizottságot, a Közgyűlést és a választott tisztségviselőket; 

- Közreműködik a kulturális örökség védelméről szóló törvényben foglaltakkal, 
valamint a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló 
miniszteri rendeletben foglaltakkal kapcsolatos önkormányzati feladatok 
ellátásában. A kulturális örökség védelme érdekében a közcélú fejlesztések során 
- így különösen a terület- és településfejlesztés, terület- és településrendezés és az 
ezzel kapcsolatos beruházások tervezése során - feladatait a védelemmel 
összhangban végzi. 

- A településrendezési terveket nyilvántartja, közreműködik a tervi szabályozáson 
alapuló adatszolgáltatásban. 

- Döntésre előkészíti a szabályozással érintett területre vonatkozó javaslatot, az 
adott terület sajátosságainak megfelelően a szükséges alátámasztó 
munkarészeket, valamint a tervezési megbízás egyéb feltételeit. Ennek keretében 
a tervkészítés vagy harmadik fél bevonásával történő finanszírozása esetén: 
véglegesíti a finanszírozás tárgyában kötendő megállapodás feltételeit. 

- Tájékoztatást ad az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett állampolgárok, 
szervezetek, érdekképviseleti szervek, valamint a szomszédos és az érintett egyéb 
települések önkormányzatai részére a tervek készítéséről. 

- A terv készítése során együttműködik a tervezővel, szükség esetén a terv 
készítésének finanszírozásában közreműködő harmadik személyekkel, melynek 
során képviseli az önkormányzat érdekeit. 

- Szervezi és irányítja a településrendezési tervek véleményezési eljárásait, ezek 
során biztosítja a tervek készítésének nyilvánosságát, amely során igénybe veszi a 
rendelkezésre álló írott és elektronikus kommunikációs lehetőségeket is. Szükség 
esetén ennek keretében lakossági meghallgatást szervez és kiemelten biztosítja a 
tervezési folyamat részleteinek a lakosság és az érintett egyéb személyek, 
szervezetek részéről történő megismerhetőségét. 

- A véleményezési eljárás befejezését követően a beérkezett észrevételek 
figyelembevételével a településrendezési terveket döntésre előkészíti. 

- Gondoskodik a jóváhagyás során hozott változások átvezetéséről. 
- A jóváhagyást követően tájékoztatást ad a településrendezési terv tartalmáról. 
- Együttműködik az illetékes földhivatallal, az építésügyi nyilvántartást vezető 

hatóságokkal és alkalmazó intézményekkel, az építésügyi és más hatóságokkal, 
valamint a vélemény-nyilvánításra jogosult államigazgatási szervekkel. 
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- A terület- és településfejlesztési, valamint a terület- és településrendezési 
feladatok ellátása során részt vesz az érintett önkormányzatok közös, 
összehangolt döntéseinek előkészítésében. 

- Végzi a települési belterületbe vonások és ingatlanfejlesztések (a helyi építési 
szabályzat és szabályozási terv módosításával kedvezőbb feltételekkel 
beépíthetővé váló ingatlanok) kapcsán fizetendő egyszeri összegről szóló 
megállapodások előkészítésével kapcsolatos teendőket és koordinálja az 
előkészítésben résztvevő szakirodák és bizottságok közötti munkát, közgyűlési 
előterjesztést készít. 

- Közreműködik a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök 
nyilvántartására, a szabályozásokon alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel 
kapcsolatosan felmerülő költség megállapítására vonatkozó helyi szabályok 
előkészítésében, 

- Részt vesz - szükség szerint adatok szolgáltatásával – az önkormányzat 
illetékességi területére vonatkozó területi és települési információs rendszerek 
kialakításában és működtetésében, 

 Településkép védelem, településképi eljárások 
- Előkészíti a településfejlesztési koncepció, a stratégia, a településrendezési 

eszközök, a települési arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésének 
és módosításának tekintetében a partnerségi egyeztetés szabályait, gondoskodik 
azok érvényesüléséről. 

- Előkészíti az önkormányzat településkép védelmével összefüggő helyi 
szabályozását, figyelemmel kíséri a Települési Arculati Kézikönyvben és a 
településképi rendeletben foglalt településkép védelmi szempontok 
érvényesülését. Ennek keretében: 
 Szakmai véleményével, állásfoglalásával segíti a város egységes táji és 

építészeti arculatának alakítását. 
  Településképi véleményezési, és településképi bejelentési eljárások 

építészeti dokumentációinak szakmai véleményezésével megalapozza és 
döntésre előkészíti a településkép védelme érdekében kiadott 
polgármesteri állásfoglalásokat, és nyilvántartást vezet az 
állásfoglalásokról. 

  A településkép védelme érdekében tájékoztatást ad és szakmai 
konzultációt biztosít a településképi követelményekről, ennek keretében 
javaslatot tehet a településképi követelmények érvényesítésének módjára. 

  Helyi építészeti-műszaki tervtanácsot működtet. 
  Településképi kötelezéseket folytat a városképet hátrányosan érintő 

ingatlantulajdonosokkal szemben. 
- Közreműködik a települési önkormányzat Építési törvényben meghatározott 

építésügyi feladatainak az ellátásában. 
- Előkészíti az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos 

szabályozását és figyelemmel kíséri annak érvényesülését, gondoskodik az 
azokkal összefüggő nyilvántartás vezetéséről; Előkészíti a helyi építészeti örökség 
védetté nyilvánításával és a védelem megszüntetésével kapcsolatos döntéseket. 

- Közreműködik a település jellemző szerkezetét és a településképet befolyásoló, 
illetve meghatározó egyedi építményekkel összefüggő – a hatósági döntést 
megelőző – egyeztetési eljárásban. 

- A Városüzemeltetési Iroda által megrendelt tervek, közterület alakítási tervek 
elkészítését követően részt vesz azok véleményezésében és ellenőrzi e tervek 
településképi rendelettel való összhangját, szükség esetén gondoskodik 
jóváhagyásra történő előkészítésükről. 

 Településfejlesztés témakörében: 
- Részt vesz a településpolitikai, településfejlesztési, településüzemeltetési és az 

önkormányzat ingatlanvagyon-gazdálkodási programjának elkészítésében és 
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egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciók települést érintő részeinek 
összehangolásában és véleményezésében. Szakmai véleményével segíti az 
önkormányzatnak az előzőekkel kapcsolatos döntései előkészítését, 
állásfoglalásainak kialakítását. 

- Közreműködik a városfejlesztési programok, projektek, pályázati anyagok 
előkészítésében, valamint tervpályázatokat bonyolít le. Az Iroda figyelemmel 
kíséri a magasépítési tervezések folyamatát, és szakmai szempontból –ellenőrzi az 
önkormányzat (és intézményei) részére leszállított terveknek az önkormányzat 
beruházási céljaihoz, városfejlesztési elképzeléseihez való igazodását. 

- Az önkormányzat testületei városfejlesztési tárgyú döntéseinek előkészítő 
szakaszában a Városüzemeltetési Irodával együttműködve részt vesz a tervezési 
program meghatározásában, tanulmánytervek, beruházási programtervek és 
megvalósíthatósági tanulmányok építészeti-, műszaki megalapozó 
munkarészeinek elkészíttetésében, az elkészült tanulmányokat véleményezi, 
értékeli. 

- Az önkormányzat és a hivatal, valamint intézményei működése során felmerült 
fejlesztési, felújítási igények, magasépítési feladatok szakmai értékelését végzi. Az 
Iroda ennek keretében közreműködik az építési beruházási tárgyú 
(köz)beszerzési eljárások műszaki leírásainak elkészítésében, esetenként a 
beérkezett ajánlatok alapján az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmasságának 
értékelésében. 

 Stratégiai tervezési és monitoring  
 Az Integrált Településfejlesztési Program eljárásrendje keretében a feladatai: 
 Stratégiai tervezési feladatok 
 Monitoring feladatok 
 Térinformatikai feladatok 
 Stratégiai tervezési feladatok 

- A településrendezéssel és településfejlesztéssel összefüggésben rövid, közép és 
hosszú távú operatív, stratégiai és koncepcionális programokat, terveket, és 
dokumentumokat készít, készíttet az érintett szakirodák bevonásával 

- Az ITS dokumentumokban bekövetkező változásokat végigkoordinálja és 
dokumentálja. Értékeli az egyes projekt javaslatok és támogatási kérelmek 
meghatározott területi kiválasztási kritériumokhoz történő illeszkedését, 
melynek eredményéről a csoport vezetője az irányító Hatóság felé nyilatkozatot 
állít ki. 

- Nyomon követi a jövőképben, az átfogó és specifikus célokban illetve a külső és 
belső feltételekben bekövetkező változásokat és annak megfelelően aktualizálja a 
megfelelő dokumentumokat. 

- Javaslatot illetve cselekvési tervet készít a dokumentumok által meghatározott 
fejlesztési irányok megvalósításának módjára, szereplőire, feltételeire, 
ütemezésére, valamint a felhasználható lehetséges forrásokra. 

- Az önkormányzat városfejlesztési tárgyú döntéseinek előkészítő szakaszában 
szakmailag megalapozó tervezési programok, tanulmánytervek, beruházási 
programtervek, beépítési javaslatok és megvalósíthatósági tanulmányok 
elkészítésével vagy megrendelésével összefüggő feladatokat ellátja, az elkészült 
tanulmányokat értékelésre átadja/bemutatja a Városüzemeltetési Irodának és a 
Vagyongazdálkodási Irodának. 

- Közreműködik az ingatlanfejlesztési projektekben a stratégiai városfejlesztési 
célok érvényesülése érdekében. Jelzi, ha ellentmondást észlel az egyes projektek 
között, vagy ha a fejlesztések várható eredményei egymást kioltják. 

- Részt vesz a megye és az Szentlőrinci Kistérség Többcélú Társulása 
gazdaságfejlesztési elképzeléseinek, (koncepciók, stratégiák, programok) 
véleményezésében, kidolgozásában. 
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- Szükség esetén részt vesz az Szentlőrinci Kistérség Többcélú Társulása települései 
településrendezési terveinek város és területfejlesztési irányú véleményezésében. 

- Véleményezi, mely külterületi és belterületi ingatlanok eladása és vétele szolgálja 
az önkormányzat hosszú távú fejlesztési terveit. 

- Közreműködik a létrejövő önkormányzati befektetési füzet elkészítésében 
 Monitoring feladatok 

- A stratégiai dokumentumokra épülő fejlesztési programok megvalósulásának 
nyomon követése, a szükséges korrekciók elvégzése, különös tekintettel: 

- követi az ITS dokumentumban és a Támogatási Szerződésekben vállalt indikátor-
mutatók határidőre történő teljesülését mind projektszinten, mind pedig 
programszinten, információt szolgáltat az Irányító Hatóság részére, valamint 
gondoskodik a szükséges programmódosításról saját szervezeténél és az Irányító 
Hatóságnál, 

- követi az ITS dokumentumban és a Támogatási Szerződésekben vállalt feladatok 
időbeli, pénzügyi, műszaki korlátainak ellenőrzését, 

- Részt vesz a programmenedzsment tevékenységekkel kapcsolatos ellenőrzési 
nyomvonal és belső eljárásrend kialakításában. 

- kialakítja a programmenedzsment tevékenységekkel kapcsolatos ellenőrzési 
nyomvonalat és belső eljárási rendet. Meghatározza a monitoring tevékenység 
teljes körű ellátásához szükséges adatok, információk körét, formáját, az 
adatáramlás módját, gyakoriságát. Térképi alapú digitális információs rendszert 
dolgoz ki a programmenedzsment tevékenység nyomon követésére valamint a 
naprakész monitoring jelentések előállítására. 

- Az Irányító Hatóság részére beszámolót készít a többéves nemzeti keret, az éves 
fejlesztési keret és az éves munkaterv megvalósításában történt előrehaladásról, 
az egyes felhívások előrehaladásáról és a szükséges intézkedésekre vonatkozó 
javaslatokról. 

- A részt vesz a programmenedzsment tevékenység előkészítő szakaszában létrejött 
engedélyezési / kiviteli tervdokumentációk tervismertetésein. 

 Térinformatikai feladatok 
- Alkalmazza a térinformatika nyújtotta lehetőségeket a stratégiai tervezés, a 

városfejlesztés és a monitoring tevékenység ellátása során. Feladatorientált 
elemzéseket, döntéstámogató munkaanyagokat, tematikus térképeket készít. 

- Gondoskodik a városi térinformatikai rendszer üzemben tartásáról, rendszeres 
aktualizálásáról. 

- Kidolgozza a szakirodák igényeihez igazodó térinformatikai fejlesztéseket mind az 
intranet mind az internet felületein. 

- Rövid és hosszú távú programokat dolgoz ki és valósít meg a hivatal 
térinformatikai rendszerének fejlesztése érdekében. 

- Informatikai támogatást nyújt, a térinformatikai rendszert használó hivatali 
dolgozók számára, igényeiket felméri és gondoskodik folyamatos képzésükről. 

- Gyűjti az önkormányzatnál felhalmozódó adatokat, információkat és megszervezi 
azok ütemezett integrálását a térinformatikai rendszerbe. 

 Partnerségi kapcsolatokat épít. (városi tulajdonú cégek, Felsőoktatási intézmények, 
közműszolgáltatók stb.) 

 
Pályázati iroda 

 Pályázati ügyekkel kapcsolatos feladatok 
- Pályázati ügyek 
- Pályázat figyelés 
- Pályázat írás 
- Pályázatok lebonyolítása, projektmenedzsmenti feladatok ellátása 

 Közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok: 
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- Gondoskodik a Közbeszerzési Bíráló Bizottság (KBB) és az Önkormányzati 
Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság (ÖKDB) üléseinek koordinálásáról a Közbeszerző 
értesítése alapján. 

- Gondoskodik a közbeszerzési terv nyilvánosságáról, valamint a terv módosításakor az 
ÖKDB, az állandó bizottságok, és a KBB-k folyamatos tájékoztatásáról. 

- A Közbeszerzési Szabályzat előkészítése és aktualizálása. 

Belső ellenőrzés 

 A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az Önkormányzat intézményeinek, többségi 
tulajdonú gazdasági társaságainak a Hivatalnak minden tevékenységére, különösen a 
költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, 
valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára. 

 A belső ellenőrzés bizonyosságot adó tevékenysége körében ellátandó feladata: 
- elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, 

működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint 
működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét; 

- elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a 
vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a 
beszámolók valódiságát; 

- a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és 
javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, 
kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása 
érdekében, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének 
növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében; 

- nyilvántartani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett 
intézkedéseket. 

 A tanácsadó tevékenység keretében ellátható feladatok lehetnek különösen: 
- vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével, 

vizsgálatával, kockázatának becslésével; 
- pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való ésszerűbb 

és hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás; 
- a vezetőség szakértői támogatása a kockázatkezelési és szabálytalanságkezelési 

rendszerek és a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos 
továbbfejlesztésében; 

- tanácsadás a szervezeti struktúrák racionalizálása, a változásmenedzsment 
területén; 

- konzultáció és tanácsadás a vezetés részére a szervezeti stratégia elkészítésében; 
- javaslatok megfogalmazása a költségvetési szerv működése eredményességének 

növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, a 
költségvetési szerv belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően. 

 Ellátja a belső ellenőrzési vezetői feladatokat A költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 
22. §-a szerint. 

 
Testületi referens  
 

 Jegyzőt aljegyzőt segítve: 
- Részt vesz az önkormányzat működésével kapcsolatos hivatali feladatok 

ellátásában.  
- Gondoskodik a testület és a bizottság ülésének előkészítéséről, az előterjesztések 

megfelelő példányszámban történő elkészítéséről, a meghívók és az 
előterjesztések expediálásáról, az egyes napirendi pontokhoz meghívottak 
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jegyzékének összeállításáról, meghívásáról, a meghívónak és az 
előterjesztéseknek a város területén működő tömegkommunikációs média 
részére történő megküldéséről.  

- Biztosítja az ülések tárgyi feltételeit az hivatal szerveivel együtműködve.  
- Rendszeres kapcsolatot tart a városi képviselőkkel. Segítséget nyújt részükre a 

jogaik gyakorlásához és kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges szervezési és 
ügyviteli kérdésekben.  

- Ellátja és koordinálja a bizottságok működésével kapcsolatos előkészítő, szervező, 
ügyviteli és adminisztrációs feladatokat.  

- Ellátja a közmeghallgatás, a városi gyűlés és a városrészi tanácskozás 
előkészítésével, szervezésével, ügyvitelével kapcsolatos feladatokat a az 
Informatikai, Minőségügyi és Gondnoksági Kabinet, valamint az érintett belső 
szervezeti egység közreműködésével.  

- Részt vesz a nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatban a 2011. évi 
CLXXIX. törvényben meghatározott hivatali feladatok ellátásában, közreműködik 
a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosításában.  

- Ellátja a hivatali iktatás szakmai felügyeletét.  
- Végzi a helyi önkormányzati képviselők, valamint a bizottságok nem képviselő 

tagjainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével összefüggő adminisztratív 
feladatokat.  

- Gondoskodik a testületi jegyzőkönyvek és azok kötelező mellékletei egy 
okiratként történő összefogásáról. 

- Kezeli a vagyonnyilatkozatokat. 
 Részt vessz az önkormányzati szabályzatok polgármester és a jegyzői utasítások 

kihirdetésében.  
 Közreműködik a Jegyző európai parlamenti-, országgyűlési és helyhatósági választással, 

népszavazással és népi kezdeményezéssel, valamint a nemzetiségi kisebbségi 
önkormányzati képviselők választásával kapcsolatos feladat- és hatásköreinek 
ellátásában. 

 Az iktató keretrendszer rendszergazdai feladatainak ellátása (az Informatikai Irodával 
együttműködve) ügykörök, szervezeti változások átvezetése, elektronikus iratok 
ellenőrzése, betanítása, keretrendszer továbbfejlesztésében való közreműködés. 

 Szervezi, rendezi a nemzeti és a városi önkormányzati rendezvényeket.  
 Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: 

- Ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben 
(továbbiakban: Mötv.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben 
(továbbiakban: Nkt.) és egyéb jogszabályokban meghatározott ifjúságpolitikával 
kapcsolatosan előírt önkormányzati - közigazgatási feladatokat: 

- Szervezi és összehangolja az ifjúsági szervezetek és csoportosulások - kiemelten a 
Városi Diáktanács, és a diák-önkormányzatok - működésével kapcsolatos feladatokat. 
Segíti és koordinálja a Városi Diáktanács munkáját, képzéseit. 

- Kapcsolatot tart ifjúsági szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal, iskolai 
diákönkormányzatokkal. 

- Javaslatot dolgoz ki az ifjúsági szervezetek, csoportok támogatásának rendszerére. 
- Segíti és koordinálja az ifjúsági szervezetek és csoportok tevékenységét. 

e) Közreműködik a város nemzetközi ifjúsági kapcsolatainak építésében. 
- Részt vesz ifjúsági táborok, képzések szervezésében és lebonyolításában. 
- Együttműködik a gyermek és ifjúsági korosztállyal foglalkozó bizottsággal, 

intézményekkel. 
- Részt vesz – szükség esetén segíti – a gyermek és ifjúsági korosztályt érintő 

programokat. 
- Részt vesz a Gyermek- és Ifjúsági Koncepció és a Cselekvési Terv kidolgozásában. 
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- Közreműködik a gyermek és ifjúsági korosztályt érintő országos és regionális 
pályázatok elkészítésében, és benyújtásában és szükség szerint a projekt 
lebonyolításában, majd a pályázat kiírója felé történő elszámolásban. 

- Segíti és koordinálja a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkáját. 
- A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységének biztosítása érdekében 

pályázatokat figyel, elkészít, benyújt, koordinálja a végrehajtást és elszámol a pályázat 
kiírója felé. 

- Az önkormányzat által kiírt, ifjúsági témájú pályázatokat előkészíti, koordinálja, a 
döntés-előkészítésben részt vesz. 

- Képviselő-testület és bizottságai részére a döntés-előkészítő folyamat során 
anyagokat készít. 

- A diákönkormányzatokat támogató pedagógusok munkáját segíti, részükre 
képzéseket szervez. 

- Felügyeli és koordinálja az Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda (IFI PONT) 
szakmai munkáját. 

- Az ifjúsági célú feladatokra elkülönített költségvetési előirányzatokat kezeli. 
- Az ifjúsági célú támogatások elszámolásában, elszámoltatásában részt vesz. 
- A város ifjúsága részére programokat szervez, lebonyolít. 
- Önkormányzatánál, Hivatalánál végzett iskolai közösségi szolgálat megszervezésében, 

lebonyolításában közreműködik. 

ALJEGYZŐI REFERATURA 
 
Jogi, és Hatósági Csoport 
 

 Jogalkotással, jogalkalmazással és jogi képviselettel kapcsolatos feladatok: 
- Az érintett szervezeti egységekkel együttműködik az önkormányzati 

rendeletalkotás előkészítésében. 
- A testületi döntést igénylő – az Iroda feladat és hatáskörébe tartozó - ügyekben a 

rendelet-tervezeteket, előterjesztéseket, tájékoztatókat előkészíti, a döntésnek 
megfelelően a további intézkedéseket megteszi 

- Jelzi a jegyzőnek, ha a Közgyűlés és a bizottságok döntésének előkészítésekor vagy 
a döntések végrehajtása során jogszabálysértést észlel 

- Közreműködik a hivatal belső szabályzatainak előkészítésében. 
- Közreműködik a fegyelmi, kártérítési és etikai eljárások lefolytatásában. 
- Lefolytatja - tisztségviselői megbízás alapján - a törvényességet érintő 

vizsgálatokat. 
- Ellátja az Önkormányzat és a Hivatal jogi képviseletét bíróságok, hatóságok, más 

szervezetek és természetes személyek irányában. Előzetes egyeztetés és 
felhatalmazás alapján jognyilatkozatokat tesz, illetve azokat véleményezi. Szükség 
esetén jogi úton érvényesíti az önkormányzat, illetve a Hivatal követeléseit. 

- Önkormányzat, valamint a Hivatal által kötendő szerződéseket, megállapodásokat, 
egyéb jogügyleteket jogi szempontból felülvizsgálja, véleményezi. 

- Felkérés alapján okirat-szerkesztési feladatokat lát el az önkormányzat, illetve a 
hivatal részére. 

- Közreműködik a társirodák munkája során felmerülő, jogilag tisztázandó 
kérdések megoldásában. 

  Jegyzői hatáskörrel, a testületek működésével és a képviselők munkájának elősegítésével 
kapcsolatos feladatok: 

- Intézi a jogi megoldást igénylő – jegyzői hatáskörbe vagy az önkormányzat 
feladatkörébe tartozó - közvetlen lakossági bejelentéseket, panaszokat és 
kérelmeket, intézi a hivatal ingyenes telefonszámára érkező bejelentéseket. 

- Döntésre előkészíti a külföldiek ingatlanvásárlásaira vonatkozó hozzájárulásokat. 
- Ellátja a birtokvédelmi feladatokat. 
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- Hulladékgazdálkodási hatósági feladatok ellátása. 
- Társasházak törvényességi felügyelete. 
- Koordinálja az önkormányzati képviselők bejelentéseinek, javaslatainak intézését. 
- Koordinálja a közmeghallgatáson felszólaló állampolgárok közérdekű 

bejelentéseinek intézését. 
- Segíti az önkormányzati képviselők jogainak érvényesítését és kötelezettségeinek 

teljesítését. 
- Figyelemmel kíséri a Közgyűlés utáni feladatok végrehajtását. 
- Ellátja a Bizottság üléseinek előkészítését és lebonyolítását. 
- Gondoskodik a közgyűlési meghívó, a feladatterv és a végrehajtott határozatokról 

szóló beszámoló elkészítéséről és a közgyűlési anyagok képviselőkhöz, bizottsági 
tagokhoz és meghívottakhoz való eljuttatásáról az Informatikai Iroda 
közreműködésével. 

- Gondoskodik a közgyűlések és a közmeghallgatások megszervezéséről, a 
Közgyűlés és a közmeghallgatás elkészült jegyzőkönyveit megküldi a 
jogszabályban meghatározott szerveknek. 

- Információt nyújt az önkormányzati szervek döntéseiről, a hatályos rendeletekről. 
Közreműködik az önkormányzati rendeletek és határozatok számítógépes, 
egységes elvek szerinti nyilvántartásának kialakításában, működtetésében. 
Szükség esetén deregulációs intézkedéseket kezdeményez. 

- Gondoskodik a készülő rendelettervezetek és egyéb hirdetmények közzétételéről, 
kezeli a városházi hirdetőtáblát, illetve az internetes honlap ide tartozó oldalait. 

- Közreműködik a jogszabályoknak megfelelő belső hivatali, egységes joggyakorlat 
kialakításában. 

- Az önkormányzati működést és a hatósági eljárásokat érintő kérdésekben 
felvilágosítást ad az állampolgárok és egyéb szervezetek képviselői számára 

- Közreműködik a Jegyző európai parlamenti-, országgyűlési és helyhatósági 
választással, népszavazással és népi kezdeményezéssel, valamint a nemzetiségi 
kisebbségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatos feladat- és 
hatásköreinek ellátásában. 

- Közreműködik a bírósági ülnökök megválasztásában. 
- Figyelemmel kíséri a települési nemzetiségi önkormányzatok jogszabályszerű 

működését, szükség szerint jogi segítséget nyújt. Biztosítja a települési 
nemzetiségi önkormányzatok testületi működésének Alapokmányban 
meghatározott feltételeit. 

- Jogi konzultáció és szakmai segítségnyújtás a testületi anyag előkészítőivel 
- Bizottsági, közgyűlési anyagok önálló előkészítése, különös tekintettel a hivatal 

szervezetét érintő jogi szabályozásra. 
- Döntésre előkészíti település nevének, címerének és zászlajának, logójának 

használatáról szóló engedélyeket. 
- A Hivatalra vonatkozó esélyegyenlőségi terv elkészítése és aktualizálása. 
- Lakcímnyilvántartó rendszer kezelése, új települési címek felvitele, közterület 

elnevezések kezelése. 
 Belső ügyvitelszervezéssel kapcsolatos feladatok: 

- A munkatársa a kijelölt kapcsolattartó és adatszolgáltató a közadat informatikai 
rendszerben. 

- feladata a törvény által kötelezően közzéteendő információk folyamatos 
begyűjtése és honlapra telepítése. 

- Kezeli a Hivatal telefonos lakossági bejelentéseit, azaz a zöldszámát. A 
bejelentéseket soron kívül eljuttatja az érintett szervezeti egységekhez. 

- Együttműködik az Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft-vel a kötelező települési 
szilárd hulladék közszolgáltatás igénybevételének jogi eszközökkel történő 
kikényszerítésére. Nyilvántartás készítése a kötelező közszolgáltatást igénybe 
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vevő természetes és jogi személyek köréről, a szolgáltató részére, e körben 
rendszeres adatszolgáltatás. 

- Kezeli és az érintettekhez továbbítja az önkormányzati e-mail címekre beérkezett 
lakossági bejelentéseket, egyéb megkereséseket. 

- Az önkormányzat vagy a hivatal nevére érkezett küldeményeket az Iratkezelési 
Szabályzatban foglaltaknak megfelelően az Iroda szignálja és juttatja el a 
társirodákra, illetve az érintett tisztségviselőkhöz (a tájékoztatás teljes 
körűségének biztosítása érdekében az adott ügyben érintett szakirodák, 
tisztségviselők másolati példánnyal történő tájékoztatása mellett). 

- Talált tárgyak kezelése 
 Állategészségügyi-, állattartási ügyek 
 Intézi a kereskedelmi és kulturális célú közterület-használattal kapcsolatos feladatokat.  
 Intézi a szálláshely szolgáltatással kapcsolatos ügyeket.  
 Intézi a lakossági bejelentéssekkel, panaszokkal kapcsolatos ügyeket.  
 Szakhatósági eljárást folytat a jogszabályban foglalt esetekben (szabad vizekben való 

tartózkodás, lőfegyver használat stb.).  
 Ellátja a földművelésügyi igazgatással kapcsolatos feladatokat (növényvédelem, 

növényegészségügy, állategészségügy, vadkárbecslés).  
 Mezei őrszolgálat ellátása. 
 Intézi az állattartók magatartási szabályairól szóló önkormányzati rendeletben 

meghatározott feladatokat.  
 Ellátja a jegyző vadászattal kapcsolatos feladatait. 
 Ellátja a talált tárgyakkal kapcsolatos feladatokat.  
 Hatósági ellenőrzéseket végez önállóan és a társhatóságokkal együttműködve.  
 Ellátja a parlagfű és más növényi kártevők elleni védekezés hatósági feladatait.  
 Intézi a pirotechnikai termékek kereskedelme és felhasználásának engedélyezése kapcsán 

felmerülő jegyzői feladatokat.  
 Ellátja a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény által a jegyző hatáskörébe utalt, a 

társasházak működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének 
törvényességi felügyeletével összefüggő feladatokat.  

 Intézi a birtokvédelmi ügyeket. 
 Közterület használattal kapcsolatos feladatokat 
 Kereskedelmi igazgatással, idegenforgalommal kapcsolatos feladatok 

- Üzletek működési engedélyének kiadása. 
- Működési engedélyben történt változások, módosítások átvezetése, módosított 

engedélyek kiadása. 
- Működési engedély megszűnések átvezetése, engedélyek visszavonása. 
- Kereskedelmi tevékenységről, és azok módosításáról, megszűnéséről szóló 

bejelentések nyilvántartásba vétele, igazolások kiadása. 
- Épületben tartandó zenés táncos rendezvények részére rendezvénytartási 

engedélyek kiadása. 
- Külön engedéllyel rendelkező kereskedők nyilvántartásba vétele, igazolások 

kiadása. 
- Rendezvények ellenőrzése. 
- Üzletek működésének ellenőrzése. 
- Üzletek bezárása, az üzletekben folyó tevékenység, termék forgalmazásának 

megtiltása. 
- Üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység, üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és 

közvetítői tevékenység engedélyezése. Nyilvántartás vezetése és ellenőrzése az 
engedéllyel rendelkezőkről. 

- Kereskedelemmel, rendezvényekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése. 
- Adatszolgáltatás, félévenként statisztikai jelentés. 
- Rendőrség által szervezett éjszakai ellenőrzéseken való részvétel. 
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- Hatósági bizonyítvány kiadása. 
- A jogszabályban előírt nyilvántartások vezetése, statisztikai adatszolgáltatás 

teljesítése. 
- Termelői piac kivételével vásárok, piacok működésének engedélyezése. 
- A jogszabályban előírt nyilvántartás vezetése. 
- Bevásárló központ üzemeltetésére, termelői piac fenntartására irányuló 

bejelentés nyilvántartásba vétele. 
- Kártyaterem működéséhez szakhatósági állásfoglalás kiadása. 

 A központi címregiszterrel kapcsolatos feladatok ellátása a 345/2014. (XII. 23.) Korm. 
rendelet alapján: 

- Házszám hiánya esetén házszám megállapításáról döntés. Az érintett ingatlanok 
tulajdonosainak tájékoztatása arról, hogy címükben változás fog bekövetkezni. 

- Társasházak esetében a lakások helyes címének megállapítása, a társasházi alapító 
okirat, közgyűlési döntés és tulajdonosi határozat beszerzése. 

- Ha az adott ingatlannak több címe is van (saroktelek), a címellenőrzési eljárás 
során annak vizsgálata, hogy az ingatlant ténylegesen melyik közterület felől 
közelíthető meg. 

- Azon címek törlése, melyek nem tekinthetők ténylegesnek. 
 Környezetvédelemmel és természetvédelemmel kapcsolatos feladatok: 

- A környezetvédelmi hatósági feladatok ellátása. 
- A zaj- és rezgésvédelemmel, valamint környezet- és természetvédelemmel 

kapcsolatos jegyzői hatáskörbe utalt feladatok. 
- Vendéglátó egységek éjszakai zajos működésének ellenőrzése. 
- Település belterületén parlagfűvel fertőzött területekkel kapcsolatos feladatok. 
- Szmoghelyzet kezelésére kapcsolattartás a BAZ Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi 
Mérőközponttal. 

 Ipari tevékenységek engedélyezése 
- Telep létesítésének bejelentése alapján történő nyilvántartásba vétel. 
- Telepengedélyezési eljárások lefolytatása és a kiadott telepengedélyek 

nyilvántartásba vétele. 
- Telephelyek ellenőrzése. Az ellenőrzések eredményétől függően a jogszabályokon 

alapuló eljárások lefolytatása 
 Intézi a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos önkormányzati 

hatósági ügyeket.  
 A jegyző közigazgatási feladat- és hatáskörében eljárva: 

- Előkészíti a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, a kiegészítő 
gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságról szóló döntést. 

- Előkészíti a jogosulatlanul felvett ellátás visszafizetéséről, megtérítéséről, 
méltányosságból történő elengedéséről, részletfizetés engedélyezéséről, való 
jogosultságról szóló döntést. 

- Megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, 
nagykorúvá vált gyermek hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetének 
fennállását. 

- Előkészíti a jegyző hatáskörébe tartozó települési támogatásokra való 
jogosultságról szóló döntést. 

- A jogszabályban előírt, a lakásépítési kedvezményhez és az otthonteremtési 
támogatáshoz szükséges igazolást ad ki. 

- Ellátja a gyermekétkeztetés szervezésével kapcsolatos feladatokat, 
- Vezeti a feladatokhoz kapcsoló nyilvántartásokat és kérésre igazolást ad ki 

azokról. 
 A polgármester és a Jogi és Humán Bizottság feladat- és hatáskörében eljárva: 
 Szociális támogatásokkal kapcsolatos feladatok: 
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 Döntésre előkészíti 
 18 évesnél idősebb tartós beteget ápoló személyek betegápolási 

támogatási kérelmeit, 
 a rendkívüli és a temetési támogatási kérelmeket, 
 a köztemetési kérelmeket, 
 a lakhatási támogatási kérelmeket, 
 a rendszeres gyógyszertámogatási kérelmeket 
 a rendkívüli gyermeknevelési támogatás iránti kérelmeket, 
 a jogosulatlanul felvett ellátás visszafizetési, megtérítési ügyeit, a 

méltányosságból történő elengedéséről, részletfizetés engedélyezéséről 
szóló kérelmeket, 

 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díj-hátraléka 
elengedéséről szóló kérelmeket, a tartozások behajtását a felsőoktatási 
ösztöndíjpályázatokat. 

 Döntésre előkészíti és lebonyolítja: 
- az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadását, 
- a bérleti jogviszony folytatásával kapcsolatos ügyeket, 
- az albérletbe adás, a lakásba való befogadás engedélyezését, 
- a tartási szerződéshez való hozzájárulást, 
- fiatalok első lakáshoz jutásának támogatásával kapcsolatos ügyeket. 
- Döntésre előkészíti a szociális helyzet alapján történő bérbeadások esetében a 

támogatott lakbérek megállapítását, 
-  Közreműködik a szociális igazgatásról és szociális támogatásokról szóló 1993. évi 

III. törvény szabályain kívüli, önkormányzati döntésen alapuló lakbér- és 
közüzemi díj hátralékok ügyeiben 

- A hátralékosok esetében kezdeményezi a bírósági eljárás elindítását, végrehajtási 
intézkedések megtételét. 

 Anyakönyvek vezetésével, anyakönyvi ügyintézéssel kapcsolatos feladatok: 
- Születés, házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat, haláleset anyakönyvezése. 
- Anyakönyvi kivonatok kiadása az egri anyakönyvbe és az elektronikus 

anyakönyvbe bejegyzett eseményekről. 
- Állampolgársági ügyek. 
- Névváltoztatási ügyek. 
- Családi jogállás rendezése. 
- Házassági névmódosítással kapcsolatos ügyek intézése. 
- Anyakönyvekbe bejegyzett események újra anyakönyvezése, utólagos javítása. 
- Hazai anyakönyvezés előkészítése. 
- Holtnak nyilvánítás, halál tényének megállapításával kapcsolatos ügyek, 
- adatszolgáltatások. 
- Az anyakönyvi igazgatás területét érintő nyilvántartások vezetése 
- Házasságkötési és névadói szertartások megtartása. 
- Szertartások szervezése, közreműködőkkel kapcsolattartás, megállapodások 

megkötése, számlázási feladatok előkészítése. 
- Az Elektronikus Anyakönyvi rendszer adatokkal való feltöltése és az anyakönyvi 

adatváltozások átvezetése. 
- A papír alapú anyakönyvi bejegyzések rögzítése az elektronikus anyakönyvbe. 

 Egyéb feladatai: 
- Elkészíti a helyi szabályozást igénylő ügyekben az önkormányzati rendelet-

tervezeteket 
- Részt vesz a Szociális Szolgáltatási Terv és a Lakásgazdálkodási Koncepció 

kidolgozásában. 
- Előkészíti a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és egészségügyi feladatokat, 

érdekvédelmet, érdekképviseletet ellátó szervezetek önkormányzati 
támogatásával kapcsolatos ügyeket. 
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- Döntésre előkészíti, és az illetékes bizottságok, Közgyűlés elé terjeszti a 
feladatkörébe tartozó önkormányzati ügyeket. 

- Ellátja az önkormányzati ellátási körbe tartozó egészségügyi feladatokkal 
kapcsolatos fenntartói, koordinációs feladatokat: 

- praxisjog-átadási kérelmek előkészítése, 
- orvosi körzetek fenntartói döntésének előkészítése. 
- Vezeti az előírt nyilvántartásokat, azok alapján adatokat szolgáltat, statisztikai 

jelentést készít. 
- Társhatósági megkeresésre a feladatkörébe tartozó ügyekben 

környezettanulmányt készít, adatot szerez be. 
- Közreműködik városi lakásépítési akciókban, a bérlakásokat is érintő város-

rehabilitációs feladatok előkészítésében és végrehajtásában. 
- Részt vesz a feladatkörével összefüggő helyszíni vizsgálatokban. 

 Elvégzi az ingatlanforgalmi szakértői névjegyzékkel összefüggő feladatokat.  
 Ellátja a piac, jogszabály szerinti működésének biztosításával, szakmai felügyeletével 

kapcsolatos feladatokat.  
 Ellátja az anyakönyvezésről szóló jogszabályokban meghatározott feladatokat.  

- Intézi a külföldi állampolgárok magyarországi házasságkötésével kapcsolatos 
feladatokat.  

- Ellátja a magyar állampolgár külföldön történő házasságkötésével kapcsolatos 
feladatokat.  

- Ellátja a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével kapcsolatos anyakönyvvezetői 
feladatokat.  

- Döntésre előkészíti a külső helyszínen történő szertartás megtartásának 
engedélyezési ügyeit.  

- Felmentést ad a házasságkötést megelőző 30 napos várakozási idő alól.  
- Elvégzi a honosítással és a visszahonosítással kapcsolatos anyakönyvvezetői 

feladatokat.  
- Szervezi az anyakönyvi igazgatáshoz kapcsolódó szertartásokat.  

 Adóiroda mint önkormányzati adóhatóság ellátja a hatáskörébe tartozó helyi adók, az 
önkormányzati hatáskörbe tartozó központi adók és adók módjára behajtandó 
köztartozások nyilvántartását, kezelését és elszámolását, hivatali hatáskörben végzi a 
szálláshelyek nyilvántartásával és engedélyezésével, valamint a hagyatéki ügyintézéssel 
kapcsolatos feladatokat. 

  Ennek keretében elvégzi 
 a helyi adókkal, 
 a belföldi rendszámú gépjárművek gépjárműadójával, 
 a magánszemély termőföld-bérbeadásából származó jövedelmének adójával, 
 a talajterhelési díjjal, 
 a helyi jövedéki adóval, 
 azokkal az adók módjára behajtandó köztartozásokkal, amelyeknek a 

végrehajtását (beszedését) vagy nyilvántartását jogszabály az önkormányzati 
adóhatóság hatáskörébe utalta, valamint 

 az önkormányzati adóhatóságnál fizetendő közigazgatási eljárási illetékkel 
összefüggő feladatokat. 
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5. számú melléklete 
 

KIADMÁNYOZÁSI JEGYZÉK 
 
 
A Jegyző gyakorolja a kiadmányozási jogot a hivatal feladat és hatáskörébe tartozó ügyekben. 
Önálló kiadmányozási joggal rendelkezik az aljegyző, osztályvezető, és a csoportvezető a 
munkaköri leírásában részletezett feladat és hatáskörökben a jegyző által megbízott ügyintéző a 
munkaköri leírásában részletezett feladat és hatáskörökben. 
 
Az anyakönyvvezető önálló kiadmányozási joggal rendelkezik a jogszabály által feladat és 
hatáskörébe utalt ügyekben. 
 
BELSŐ ELLENŐRZÉS: 
A belső ellenőr kiadmányozza az éves munkatervet, valamint a képviselő-testület részére 
készített éves beszámoló jelentést. Az egyéb ellenőri jegyzőkönyveket, jelentéseket a belső ellenőr 
jegyzi. 
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6. számú melléklet 
 
 

KÉPVISELETRE (sajtó, média) JOGOSULTAK KÖRE 
 
 
 
 
A képviseletet ellátja:       A képviselet tárgya: 
 
Jegyző  A KÖH képviselete. Jogszabály által 

telepített saját tevékenysége 
gyakorlásával hatáskör gyakorlója 
kapcsolatos képviseleti feladatok. 

 
Polgármester, jegyző      Sajtó és más média előtti képviselet 
 
Aljegyző Az általa irányított szervezeti egység 

szakmai munkájával összefüggő 
képviselet 

 
Hivatalvezető/Osztályvezető/Csoportvezető  Az általuk irányított szervezeti 

egység szakmai munkájával 
összefüggő képviselet 

 
A hivatal köztisztviselői  Eseti felhatalmazás alapján, konkrét 

ügyben 
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7. számú melléklet 
 

A VEZETŐK ÉS A HATÁSKÖRT GYAKORLÓK ÁLLANDÓ 
HELYETTESÍTÉSÉNEK RENDJE 

 
Vezető          Állandó helyettes(ei) 
 
Jegyző          Aljegyző 
 
Aljegyző Jegyző, 

osztályvezető/Hivatalvezető 
 
Osztályvezető/Hivatalvezető      Csoportvezető 
 
Csoportvezető        Jegyző által kijelölt személy
          
Hatáskört gyakorló köztisztviselők      Jegyző által kijelölt személy 
Munkaköri leírás szerint 
 

Jegyző és az aljegyző együttes távollété, vagy akadályoztatása esetén Hetvehelyi hivatalt vezető 
osztályvezető. 
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8. számú melléklete 
 

VAGYONNYILATKOZAT TÉTELRE 
KÖTELEZETTEK KÖRE ÉS A VAGYONNYILATKOZAT TÉTEL GYAKORISÁGA A 

HIVATALBAN 
 
 
Évente:  

− Jegyző 
− Aljegyző 
− Hivatalvezető/osztályvezető/csoportvezető 
− Könyvelési pénzügyi szolgáltatást végző ügyintéző 
− Közbeszerzési feladatokat ellátó I.- II. besorolási osztályába sorolt köztisztviselők 
− Pályázati előadók, ügyintézők, 
− Közbeszerzési eljárásban részt vevő 

 
Kétévente: 

− pénzügyi gazdálkodási számviteli feladatokat ellátó I. – II. besorolási osztályába sorolt 
köztisztviselői 

− belső ellenőrök /ha a KÖH alkalmazásban áll/ 
 
Ötévente:  

− I. – II. besorolási osztályba sorolt köztisztviselők 
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9. számú melléklete 
 

PÓTLÉKRA JOGOSÍTÓ KÉPZETTSÉGEK 
Munkakör Képesítés, képzettség 

 
1. Kttv. szerint 
2. Valamennyi pénzügyi, adóhatósági, önkormányzati vagyonnal, gazdálkodással 

kapcsolatos 
a. mérlegképes könyvelő 
b. felsőfokú adó- és illeték szakvizsga, szakképesítés, 
c. középfokú értékbecslő és ingatlanközvetítő 
d. anyakönyvi szakvizsga 
e. bérszámfejtő és tb-ügyintéző 

3. Második felsőfokú végzetség 
4. Jegyző, aljegyző, osztályvezető, csoportvezető, anyakönyvvezető,  referens 
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10. számú melléklete 
 
 

A HIVATAL ÁLTAL HASZNÁLT BÉLYEGZŐK 
 

a) Fejléc bélyegzők: 

1. Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Törzshivatal fejbélyegzője 

- Felül: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 

- Középen: Baranya Megye 

- Alul: 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 

2. Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Helesfai Kirendeltség fejbélyegzője 

- Felül: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Helesfai Kirendeltsége 

- Középen: Baranya Megye 

- Alul: 7683 Helesfa, Fő u. 55. 

3. Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Hetvehelyi Kirendeltség fejbélyegzője 

- Felül: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Hetvehelyi Kirendeltsége 

- Alul: 7681 Hetvehely, Rákóczi u. 37,  

4. Szakmai teljesítés igazolás fejbélyegzője 

- Felül Szakmai teljesítést igazolom 

- Középen: Dátum:………………………………… 

- Alul: Aláírás:…………………………………….. 

5. Szakmai teljesítés igazolás fejbélyegzője 

- Felül Szakmai teljesítést igazolom 

- Alul: Aláírás:…………………………………….. 

6. Dokumentum/másolat hitelességét igazoló bélyegző 

- Felül A fénymásolat az eredetivel mindenben megegyezik 

- Középen: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 

- Alul: Dátum:…………………..  Aláírás……………………….. jegyző  

7. Dokumentum/másolat hitelességét igazoló bélyegző 

- Felül A fénymásolat az eredetivel mindenben megegyezik 

- Középen: …………………… 
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- Alul: Aláírás:…………………..  

8. Dokumentum/másolat hitelességét igazoló bélyegző 

- Felül A másolat hiteles 

- Alul: Aláírás:…………………..   

 

b) Körbélyegzők: 

1. Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

- Felül: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője körfelirat  

- Középen: Magyarország címere  

- Alul: Baranya Megye 

2. Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Aljegyzője 

- Felül: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője körfelirat  

- Középen: Magyarország címere  

- Alul: Baranya Megye 

3. Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal  

- Felül Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal számozás 1-6-ig 

- Középen: Magyarország címere  

- Alul: Baranya Megye 

4. Anyakönyvvezető Szentlőrinc 

- Magyar Köztársaság címerével 

5. Anyakönyvvezető Helesfa 

- Magyar Köztársaság címerével 

6. Anyakönyvvezető Hetvehely 

- Magyar Köztársaság címerével 

7. Anyakönyvvezető Csonkamindszent 

- Magyar Köztársaság címerével 

8. Anyakönyvvezető Kacsóta 

- Magyar Köztársaság címerével 
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9. Anyakönyvvezető Okorvölgy 

- Magyar Köztársaság címerével 

10. Anyakönyvvezető Szentkatalin 

- Magyar Köztársaság címerével 

11. Népességnyilvántartás Szentlőrinc 

- Magyar Köztársaság címerével 

12. Anyakönyvvezető Szentlőrinc 

- Magyar Köztársaság címerével 

13. Anyakönyvvezető Helesfa 

- Magyar Köztársaság címerével 

14. Népességnyilvántartás Hetvehely 

- Magyar Köztársaság címerével 

15. Népességnyilvántartás Csonkamindszent 

- Magyar Köztársaság címerével 

16. Népességnyilvántartás Kacsóta 

- Magyar Köztársaság címerével 

17. Népességnyilvántartás Okorvölgy 

- Magyar Köztársaság címerével 

18. Népességnyilvántartás Szentkatalin 

- Magyar Köztársaság címerével 

 

Önkormányzati körbélyegzők 

1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

- …………… címerével 

2. Helesfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

- …………… címerével 

3. Hetvehely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
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- …………… címerével 

4. Csonkamindszent Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

- …………… címerével 

5. Kacsóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

- …………… címerével 

6. Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

- …………… címerével 

7. Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

- …………… címerével 

8. Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármestere 

- …………… címerével 

9. Helesfa Község Önkormányzat Polgármestere 

- …………… címerével 

10. Hetvehely Község Önkormányzat Polgármestere 

- …………… címerével 

11. Csonkamindszent Község Önkormányzat Polgármestere 

- …………… címerével 

12. Kacsóta Község Önkormányzat Polgármestere 

- …………… címerével 

13. Okorvölgy Község Önkormányzat Polgármestere 

- …………… címerével 

14. Szentkatalin Község Önkormányzat Polgármestere 

- …………… címerével 

-  

Egyéb bélyegzők 

1. Érkeztető bélyegző Szentlőrinci Törzshivatal 

2. Érkeztető bélyegző Helesfai Kirendeltség 

3. Érkeztető bélyegző Hetvehelyi Kirendeltség 
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4. Ellenjegyzem 

5. SZENTLŐRINC 

6. Hatályon kívül helyezve 

7. A másolat az eredetivel megegyezik 

8. Záradékoló bélyegző 

9. Kihirdetési bélyegző 
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11. számú melléklet 
 

 SZENTLŐRINCI KÖZÖS HIVATAL ÁLTAL HASZNÁLT SZÁMLASZÁMOK 
 
 
OTP 11731135-15808725 
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12. számú melléklet 
 

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK ÉS FELSOROLÁSA, AMELYEK FELETT AZ ALAPÍTÓ 
ÖNKORMÁNYZATOK TULAJDONOSI 

JOGOKAT GYAKOROLNAK 
 
 

Önkormányzat Társasság 
megnevezése 

Jegyzett 
tőke (Ft) Részesedés %-ban 

Szentlőrinc 

Szentlőrinci Közüzemi 
Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

14 140 000 99 
(A szavazati jog mértéke 
minősített többségű 
befolyást biztosít) 

SZENTLŐRINCI MÉDIA 
Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

3 000 000 100 

LŐRINC-MED 
Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

55 600 000 96 
(A szavazati jog mértéke 
minősített többségű 
befolyást biztosít.) 

BARANYA-VÍZ 
Víziközmű Szolgáltató 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

15 320 000  

Csonkamindszent 

LŐRINC-MED 
Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

55 600 000  

BARANYA-VÍZ 
Víziközmű Szolgáltató 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

15 320 000  

Kacsóta 

LŐRINC-MED 
Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

55 600 000  

BARANYA-VÍZ 
Víziközmű Szolgáltató 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

15 320 000  

Helesfa 

LŐRINC-MED 
Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

55 600 000  

BARANYA-VÍZ 
Víziközmű Szolgáltató 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

15 320 000  

Hetvehely 

LŐRINC-MED 
Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

55 600 000  
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BARANYA-VÍZ 
Víziközmű Szolgáltató 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

15 320 000  

Hetvehelyi Erdészeti, 
Építő és Szolgáltató 
Start Szociális 
Szövetkezet 

140 000 1/6  

Hetvehely, Okorvölgy és 
Szentkatalin Víziközmű 
Társulat 

  

Okorvölgy 

LŐRINC-MED 
Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

55 600 000  

BARANYA-VÍZ 
Víziközmű Szolgáltató 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

15 320 000  

Hetvehely, Okorvölgy és 
Szentkatalin Víziközmű 
Társulat 

  

Szentkatalin 

LŐRINC-MED 
Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

55 600 000  

BARANYA-VÍZ 
Víziközmű Szolgáltató 
Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

15 320 000  

Hetvehely, Okorvölgy és 
Szentkatalin Víziközmű 
Társulat 
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13. számú melléklet 
 

NEM ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK FELSOROLÁSA, AMELYEK GAZDÁLKODÁSI 
TECHNIKAI FELADATAIT A HIVATAL LÁTJA EL 

 
 

Intézmény Székhely 
Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc u. 2. 
Szociális Szolgáltató Központ 7940 Szentlőrinc, 
Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha, 
Szentlőrinc 

7940 Szentlőrinc, 

Hetvehelyi Óvoda  
Hetvehelyi Szociális Szolgáltató Központ és 
Konyhája 
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14. számú melléklet  
 

TÁSULÁSOK, AMELYEK MUNKASZERVEZETI FELADATAIT A HIVATAL LÁTJA EL 

 

Intézmény Székhely 
Szentlőrinci Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulás 

7940 Szentlőrinc Templom tér 8. 

Hetvehelyi Óvodai Önkormányzati 
Társulás 

 

Nyugat-mecseki Társadalmi Információs 
Ellenőrzési és Településfejlesztési 
Önkormányzati Társulás 
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1. számú függeléke 
 

Az SZMSZ 1. számú függeléke  
 
A Hivatal az alábbi kiemelt jogszabályok alapján jár el közigazgatási és önkormányzati hatósági 
ügyekben:  
 
Magyarország Alaptörvénye 
2011. évi CLXXXIX. tv.    Magyarország helyi önkormányzatairól 
2004. évi CXL. tv.   A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól 
2010. évi CXXX. tv.     A jogalkotásról 
2011. évi CCIII. tv.     Az országgyűlési képviselők választásáról 
2010. évi L. tv.   A helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásáról 
1990. évi LXV. tv.     A helyi önkormányzatokról 
2012. évi I. tv.     A Munka Törvénykönyvéről 
2011. évi CXCIX. tv.    A közszolgálati tisztviselőkről  
1992. évi XXXIII. tv.    A közalkalmazottak jogállásáról 
2011. évi CXCV. tv.     Az államháztartásról 
1993. évi III. tv.     A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
1993. évi LXXIX. tv.    A közoktatásról 
2011. évi CXC. tv.     A nemzeti köznevelésről 
2011. évi CLXXIX. tv.    A nemzetiségek jogairól 
1994. évi LXIV. tv.   A polgármesteri tisztség ellátásának egyes 

kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról 

1997. évi XXXI. tv.   A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról 

2011. évi CLXII. tv.     A bírák jogállásáról és javadalmazásáról 
1997. évi LXXVIII. tv.    Az épített környezet alakításáról és védelméről 
2011. évi CLXXV. tv.   Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról 

1998. évi III. tv.   Az országos népszavazásról és népi 
kezdeményezésről 

2000. évi XCVI. tv.  A helyi önkormányzati képviselők jogállásának 
egyes kérdéseiről 

61/2009. (XII.14.) IRM rend.   A jogszabályszerkesztésről 
1997. évi CXL. törvény   A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelédésről 
2000. évi II. törvény     Az önálló orvosi tevékenységről 
1959. évi IV. törvény     A Polgári Törvénykönyvről 
      Az új Polgári Törvénykönyv 
1952. évi IV. törvény     A házasságról, a családról és a gyámságról 
1993. évi LXXVIII. törvény    A lakások és helyiségek bérletéről 
1998. évi XXVIII. törvény    Az állatok védelméről és kíméletéről 
55/2009. (III.13.) Korm.rendelet   A vásárokról, a piacokról, és a 

bevásárlóközpontokról 
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210/2009. (IX.29.) Korm.rendelet  A kereskedelmi tevékenységek végzésének 
feltételeiről 

239/2009. (X.20.) Korm.rendelet   A szálláshely-szolgáltatási tevékenység 
folytatásának részletes feltételeiről és a 
szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának 
feltételeiről 

15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet   A méhészetről 
346/2008. (XII.30.) Korm.rendelet   A fás szárú növények védelméről 
228/2009. (X.16.) Korm.rendelet  A birtokvédelmi eljárásról 
16/2002. (II. 18.) Korm. rend.   A termőföldre vonatkozó elővásárlási és 

előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes 
szabályairól 

245/1998. (XII. 31.) Korm. rend.   A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok 
védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával 
kapcsolatos egyes feladat és hatásköreiről 

2005. évi CLXIV. törvény    A kereskedelemről 
2009. évi LXXVI. Törvény    A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 
2010. évi XXXVIII. törvény    A hagyatéki eljárásról 
70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet   A méhállományok védelméről és a mézelő méhek 

egyes betegségeinek megelőzéséről és 
leküzdéséről 

18/1960. (IV. 13.) MT rend.    A talált dolgok tekintetében követendő eljárásról 
2011. évi CXXVIII. törvény   A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról 
2011. évi CXII. törvény    Az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 
1990. évi XCIII. törvény    Az illetékekről 
2003. évi XCII. törvény    Az adózás rendjéről 
1990. évi C. törvény     A helyi adókról 
1991. évi LXXXII. törvény    A gépjárműadóról 
1994. évi LIII. törvény    A bírósági végrehajtásról 
2003. évi LXXXIX törvény    A környezetterhelési díjról (talajterhelési díj) 
2010. évi XXXVIII. törvény    A hagyatéki eljárásról 
1997. évi LXXVIII. tv.    Az épített környezet alakításáról és védelméről 
193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet  Az építésügyi hatósági eljárásokról és az 

építésügyi hatósági ellenőrzésről 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet   Az építőipari kivitelezési tevékenységről 
291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet   Az építésfelügyeleti tevékenységről 
255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet   Az építésügy körébe tartozó egyes hatósági 

nyilvántartásokról 
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet   Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési feltételeiről 
 
245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet   Az építésügyi bírság megállapításának részletes 

szabályairól 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet   Az országos településrendezési és építési 

követelményekről 
24/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet   Az építésügyi hatóságot mint szakhatóságot a 

szakhatósági eljárásért megillető, továbbá az 
építési, a bontási és a használatbavételi 
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bejelentésre vonatkozó igazgatási szolgáltatási 
díjról 

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet   Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a 
telekalakítási és az építészeti műszaki 
dokumentációk tartalmáról 

1999. évi LXIII. tv.     A közterület- felügyeletről 
62/2006.(III.27.) Kormányrendelet   Az egyes pénzbeli szociális ellátások 

elszámolásának szabályairól 
2000. évi XLIII. tv.     A hulladékgazdálkodásról; 
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Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzata 
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 2 

 
 
Erzsébet, Kátoly, Kékesd, Szellő, Geresdlak, Nagypall, Fazekasboda, Erdősmecske Képviselő-testülete 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (2) bekezdésében, 
67. § b), d) pontjaiban foglalt felhatalmazás, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 
10.§ (5) bek. meghatározottak figyelembe vételével Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal (a 
továbbiakban: hivatal) a Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: KÖH SZMSZ) az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

 
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
A hivatal megnevezése, címadatai 

 
1. § 

 
1) A hivatal elnevezése: Erzsébeti Közös Önkormányzatai Hivatal (a továbbiakban: hivatal) 
2) A hivatal rövidített elnevezése: Erzsébeti Közös Önkormányzatai Hivatal 
3) A hivatal illetékességi területe: Erzsébet, Kátoly, Kékesd, Szellő, Geresdlak, Nagypall, 

Fazekasboda, Erdősmecske Községek közigazgatási területe.  
4) A hivatal székhelye: 7661 Erzsébet, Fő utca 135. 

a. levélcíme 7661 Erzsébet, Fő utca 135. 
b. távirati címe: 7661 Erzsébet, Fő utca 135. 
c. telefonszáma: (69) 351-101;  
d. telefax száma: (69) 351-101  
e. email címe: hivatal@erzsebetikoh.hu  

 
 

A hivatal alaptevékenysége és jelzőszámai 
 

2. § 
 

(1) A hivatal az alapító okiratában, valamint a KÖH SZMSZ-ben meghatározott, társadalmi közös 
szükségletek kielégítését szolgáló, jogszabályokon alapuló állami feladatokat 
alaptevékenységként, nem haszonszerzés céljából, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel 
végzi, az alapító általános felügyelete mellett. A KÖH SZMSZ 1. számú mellékletét képezi 
Erzsébeti Közös Önkormányzatai Hivatal hatályos alapító okirata, mely részletesen tartalmazza 
a hivatal által ellátandó, és szakfeladatrend szerint besorolt alaptevékenységét. 

 
(2) A hivatal az alábbi jelzőszámokat használja: 

a) Alaptevékenység besorolása: 841105 
b) Törzskönyvi azonosító szám: 810144 
c) Iktatószám: 02-TNY-897-2/2013-810144 
d) Pénzügyi körzet: 0204 Erzsébet 
e) Önkormányzat típusa: 9 község 
f) Szervtípus:  69 Közös Önkormányzati hivatal 
g) Szektor: 1251Helyi Önkormányzatok által irányított költségvetési szerv 
h) KSH gazdálkodási formakód: 325 Polgármesteri hivatal 
i) KSH területi számjel: 0213499 
j) KSH járáskód 029 Pécsváradi járás 
k) Bankszámlaszám: Bóly és Vidéke Takaréékszövetkezet 50100026-1203100 
l) alapítói megállapodás: 2013. 01. 18. 1/2013. 
m) alapításának időpontja: 2013. 02. 01. 
n) alapító okirat azonosítói adata száma, kelte: 3/2013. 2013. 01. 24 

mailto:hivatal@erzsebetikoh.hu
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o) adóazonosító szám: 15397005-2-14 
 

(3) A hivatal az általa ellátott, illetve szerződésben megkötött feladatainak számlázáshoz a 
Szolgáltatások Jegyzékének (SZJ) számait használja. 

 
(4) A hivatal által használt számlaszámok jegyzékét a 11. számú melléklet tartalmazza. 

 
 

A hivatal jogállása, irányítása, vezetése 
 

3. § 
 

(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a 
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati 
hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami 
szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. (Mötv.84.§) 

 
(2) A hivatal a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szerv, jogi személy, egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát a képviselő-testület a Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a 3/2013. (I. 24.) sz. határozatával, Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
3/2013. (I. 24.) sz. határozatával, Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2013. (I. 
24.) sz. határozatával, Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2013. (I. 24.) sz. 
határozatával, Nagypall Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2013.(I.24.) sz. 
határozatával, Fazekasboda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2013.(I.24.) sz. 
határozatával, Erdősmecske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2013.(I.24.) sz. 
határozatával, Geresdlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a ../2013. (I. 24.) sz. 
határozatával, számú határozatával hagyta jóvá. 

 
(3) A Polgármester 

 
a) a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a polgármesteri hivatalt, 

a közös önkormányzati hivatalt; 
b) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza polgármesteri hivatalnak, a közös 

önkormányzati hivatalnak feladatait az önkormányzat 
c) munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában; 
d) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági hatáskörökben, 

egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, a jegyzőre, a 
polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal ügyintézőjére; 

e) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti 
tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének 
meghatározására; 

f) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; 
g) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében; 
h) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester és az önkormányzati 

intézményvezetők tekintetében. (Mötv. 67.§) 
 

(4) A polgármester egyetértése szükséges – az általa meghatározott körben – a polgármesteri 
hivatal, a közös önkormányzati hivatal köztisztviselője, alkalmazottja kinevezéséhez, bérezéséhez, 
vezetői megbízásához, felmentéséhez, vezetői megbízásának visszavonásához és jutalmazásához. 

 
(5) A Polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére megválasztott Alpolgármesterek a 

Polgármester irányításával látják el feladataikat. 
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(6) A Jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt vagy a közös önkormányzati hivatalt. (Mötv.81.§) 
 

(7) A jegyzőt a jegyző által megbízott személy tartóstávollét esetén a helyettesítése a hatályos 
jogszabályok szerint történik.  

 
(8) Aljegyző kinevezése esetén a jegyzőt az aljegyző helyettesíti. 

 
(9) A Jegyző: 

a) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben; 
b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal 

köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói 
jogokat az aljegyző tekintetében; 

c) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról; 
d) tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának 

ülésén; 
e) jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a 

döntésük, működésük jogszabálysértő; 
f) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről; 
g) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; 
h) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át; 
i) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben; 
j) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét. 

 
(10) A polgármester – pályázat alapján határozatlan időre - nevezi ki a jegyzőt. (Mötv. 82.§) 

 
 

II. A HIVATAL SZERVEZETE 
 

A hivatal belső szervezeti tagozódása 
 

4. § 
 
A hivatal feladatait, a hivatal szervezeti felépítését tartalmazó 2. számú melléklet szerint látja el. 
 
 

A hivatal szervezeti felépítése 
 

5. § 
 

(1) Az egységes hivatalon belül a következő szervezeti egységek működnek: 
 

a) Jegyző 
b) Aljegyző (kinevezése esetén) 
c) Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Erzsébeti Székhely Hivatala 7661 Erzsébet, Fő utca 

135. 
d) Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Nagypalli Kirendeltsége; 7731 Nagypall, Szabadság 

utca 26. 
e) Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Geresdlaki Kirendeltsége; 7733 Geresdlak, Hunyadi 

utca 22. 
6.§. 

 
(1) A hivatal szervezeti egységeinek belső tagozódása: 
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− Csoport: a hivatal osztályon belül meghatározott szervezeti egysége. A csoport 
vezetésére a jegyző csoportvezetőt bíz meg, aki irányítja a csoport munkáját, a jegyző 
feladatának ellátását. A csoportvezetők csoportvezetői megbízásukat határozott időre, 
visszavonásig kapják.  

− Ügyintéző: a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően a jegyző feladat és 
hatáskörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre előkészíti, — felhatalmazás esetén — 
kiadmányozza, eljár mindazon ügyben, amellyel a felettese megbízza. 

 
(2) Az képviselő-testületek és bizottságaiknak, valamint a nemzetiségi önkormányzatok 

tevékenységét, a jegyző által kijelölt munkatársai, jegyzői referensként, segítik. 
 

(3) A jegyzői referens feladatait az előterjesztések előkészítésével, a határidők megtartásával, az 
ülések jegyzőkönyveinek elkészítésével kapcsolatban a jegyző utasításban szabályozza. 

 
 

Az értekezletek rendje 
 

7. § 
 

(1) A hivatali munka hatékonyságának növelése, a feladatok meghatározása, megosztása, 
teljesítésük ellenőrzése vezetői értekezleten, hivatali és szervezeti egység szintű munkaértekezleten 
történik. 

 
(2) A vezetői és a munkaértekezletek témái különösen: az időszerű vezetési feladatok 

meghatározása, új feladatok indítása, a feladatok végrehajtásáért felelős személyek, illetve 
szervezetek kijelölése, a végrehajtás ellenőrzése és értékelése, a munkavégzés koordinálása, 
prioritások meghatározása, a döntések előkészítése, a feladatok végrehajtása feltételeinek biztosítása, 
munkamódszerek fejlesztése, konfliktusok feloldása. 

 
(3) A vezetői értekezletet és a hivatali munkaértekezletet a jegyző, a szervezeti egység szintű 

munkaértekezletet a szervezeti egység vezetője hívja össze és vezeti. 
 

(4) A vezetői értekezlet résztvevői:  
a. a hivatal szervezeti átalakítását, költségvetését érintő ügyek esetén, a polgármesterek, 

alpolgármesterek, jegyző, illetve a szükség szerint meghívottak,  
b. a rendszeres vezetői értekezlet a hivatal működése tekintetében Erzsébet, Geresdlak, 

Nagypall Község Önkormányzat Polgármestere, jegyző illetve a szükség szerint 
meghívottak, 

c. szervezeti egység működése tekintetében érintett polgármesterek, jegyző, szervezeti 
egységvezető szükség szerint meghívottak. 

 
(5) A szervezeti egység szintű munkaértekezletről a szervezeti egység vezetője a jegyzőt értesíti. 

 
 

Szervezeti kapcsolatok és koordináció 
 

8. § 
 

(1) A jegyző, és a hivatali ügyintézők a hivatal önkormányzati és államigazgatási feladatainak 
ellátásával kapcsolatos szokásos munkafolyamatokban közvetlenül működnek együtt. 

 
(2) Az (1) bekezdésben említett kapcsolatok zavara, vagy az ettől eltérő munkakapcsolatok esetén 

a) szervezeti egységen belül az csoportvezető, 
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b) szervezeti egységek között a jegyző, végső esetben a jegyző végzi el a szükséges 
koordinációt. 

 
(3) A koordináció közvetlenül, vagy az ügyrendben szabályozott vezetői és munkaértekezleteken 

történik. 
 

 
Munkakörök, ügyfélfogadás, munkaidő 

 
9. § 

 
(1) A munkakörök jegyzékét az osztályvezetők javaslatára a jegyző készíti el és tartja karban. A 

feladat és hatáskörök jegyzékét a 4. számú melléklet tartalmazza. 
 

(2) A munkakörök ellátására vonatkozó előírásokat a munkaköri leírások tartalmazzák, amelyek 
elkészítéséért a jegyző a felelős. A munkaköri leírásokat a köztisztviselők személyi anyaga 
tartalmazza. A munkaköri leírásban foglaltak tudomásul vételét a munkakört betöltő köztisztviselő 
aláírásával igazolja. A köztisztviselő köteles a közvetlen munkahelyi vezetőjének utasítására a 
munkakörébe nem tartozó feladatokat is átmenetileg ellátni. 

 
(3) Az aktuális feladatrendszer és a munkaköri leírások tartalmi összhangjának biztosításáról a 

jegyző gondoskodik. 
 

(4) A hivatal ügyfélfogadási rendjét, a polgármester, valamint a jegyző fogadónapját, továbbá a 
hivatali munkaidőt az ügyrend és a jegyzői utasítás tartalmazza. 

 
 

A szervezeti egységek feladat- és hatáskörei 
 

10. § 
 

(1) A hivatal szervezeti egységei által jogszabály alapján ellátott főbb feladat- és hatásköröket a 
Mötv. és a KÖH SZMSZ tartalmazza. 

 
(2) A hivatal feladatait a döntések előkészítésében és végrehajtásában 

a) a PH SZMSZ mellékleteként a feladat és hatásköri jegyzék tartalmazza; 
b) a PH SZMSZ mellékleteként a kiadmányozási jegyzék tartalmazza; 
c) a polgármester és a jegyző szükség szerint, de általában a hetente megtartott vezetői 

értekezleten határozza meg; 
d) a jegyző szükség szerint hivatali munkaértekezleten határozza meg; 
e) az osztályvezető a szükség szerint megtartott munkaértekezleten határozza meg. 

 
 

A hivatali feladat- és hatáskörellátás szabályai 
 

11. § 
 

 
(1) A hivatal ügyintézője önkormányzati vagy önkormányzati igazgatási ügyek előkészítésével és 

a döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatot: 
a) önkormányzati rendelet, 
b) átruházott hatáskör, 
c) kiadmányozási jogkör gyakorlása, 
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d) a jegyző által a hivatali munka szervezése és vezetése körében kiadott utasítása alapján 
lát el. 

(2) A hivatal ügyintézője államigazgatási feladatot 
a) törvény vagy kormányrendelet alapján saját hatáskörben, 
b) a jegyző által átadott kiadmányozási jogkörök gyakorlásával (5. számú melléklet) lát el. 
c)  

(3) Az átadott kiadmányozási jog továbbadásához a kiadmányozási jogkör átadójának egyetértése 
szükséges. 

 
 

A képviselet rendje 
 

12. § 
 

(1) A képviseleti jogoknak a KÖH SZMSZ 3. §. (6) bekezdésben rögzített gyakorlása mellett a 
feladat ellátása során viselt döntési, illetve végrehajtási felelősség körében jogszabály vagy 
önkormányzati rendelet által telepített saját hatáskör gyakorlója ellátja a tevékenység gyakorlásával 
kapcsolatos képviseleti feladatokat. 

 
 

(2) A hivatal munkatársai képviseletet a 6. számú mellékletben meghatározott jogosultság, illetve a 
hatáskör jogszabályi címzettjétől kapott eseti felhatalmazás alapján látnak el. 

 
(3) A sajtó és más média előtti képviseletre (nyilatkozattételre) a polgármesterek és a jegyző 

jogosultak. 
 

(4)  Az alapító önkormányzatok jogi képviseletét az önkormányzati polgármesterek vagy az általuk 
meghatalmazott személy látja el. 

 
(5) A KÖH jogi képviseletét a jegyző, vagy az által meghatalmazott személy látja el. 

 
(6) A képviseleti jog megadásáról, visszavonásáról, illetve megszűnéséről a polgármesterek illetve 

a jegyző írásban értesíti a kijelölt köztisztviselőt.  
 

(7) A képviseleti jogot más ügyrendi szabályok kivételesen korlátozhatják. 
 
 

Az aláírás rendje és az irat fogalma 
 

13. § 
 

(1) A képviseleti jognak a KÖH SZMSZ szerinti gyakorlói a képviselet körében, valamint az 
átruházott hatáskörben és átadott kiadmányozási jogkörben eljárók aláírási jogot gyakorolnak. Az e 
körben gyakorolt aláírási jog nem terjed ki a külön szabályozott kötelezettségvállalási és 
utalványozási jogokra. 

 
(2) Az aláírási jog a feladat gyakorlása során hozott döntések (határozat), illetve a megtett 

intézkedések és egyéb anyagok (levelek, jelentések, beszámolók, összeállítások, tervek, 
szakanyagok, stb.) egyszemélyi aláírását jelentik. 

 
(3) Irat minden olyan írott szöveg, számadat (számsor), térkép, tervrajz, kép- és hangfelvétel, gépi 

feldolgozású adathordozó és ilyen módon tárolt és feldolgozott anyag, amely a hivatal tevékenységét 
érintően bármely anyagon, alakban és eszköz felhasználásával keletkezett (kivéve a nyilvános 
megjelenés szándékával készült könyvjellegű kéziratot.) 
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A kiadmányozás rendje 
 

14. § 
 

(1) A kiadmányozási jog az ügyben történő érdemi döntésre ad felhatalmazást. A kiadmányozási 
jog magában foglalja az érdemi döntést, a döntés kialakításának, valamint az ügyirat irattárba 
helyezésének jogát. A kiadmányozott irat tartalmáért és alakiságáért a kiadmányozó felelős. 

 
(2) Az írásbeli intézkedés (kiadmány) aláírása a kiadmányozás. A kiadmányozó az intézkedést 

(tervezetét) sajátkezűleg írja alá (névbélyegző nem használható), keltezéssel és az aláírás mellett 
baloldalt az általa használt hivatalos bélyegző lenyomatával látja el. 

 
(3)  Külső szervhez, vagy személyhez iratot, kiadmányt csak az adott ügyben kiadmányozási joggal 

rendelkező aláírásával (külső kiadmányozás) lehet továbbítani, kiadni. Külső kiadmánynak minősül 
a Hivatal köztisztviselői, és munkavállalói részére a munkáltatói jogkörben kiadmányozott és átadott 
irat is. 

 
(4) A kiadmányozási jog jogosultja e jogkörét az Ügyrendben, más belső szabályzatban, illetve 

egyedi írásbeli intézkedéssel részben, vagy egészben átruházhatja, az átruházott kiadmányozási jogot 
visszavonhatja. Az átruházott kiadmányozási jog tovább nem delegálható. Az átruházás nem érinti a 
hatáskör jogosultjának személyét és felelősségét. 

 
(5) A jegyző hatáskörébe tartozó hatósági ügyben hozott érdemi döntést átadott kiadmányozási 

jogkörben "Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője" fejléces iraton a "……………… (név) 
Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője megbízásából" megjegyzéssel a kiadmányozással 
feljogosított írja alá.  

 
(6) Egyéb, a polgármester, valamint a jegyző által átadott kiadmányozási jogkörben íródott 

kiadmányt a KÖH fejléces iratán, a kiadmányozást gyakorló aláírásával és hivatali beosztásával kell 
kiadmányozni. 

 
(7) Amennyiben az iratot az aláírásra jogosult helyett az ugyancsak aláírásra jogosult helyettes írja 

alá, nem csak az aláírását, hanem az olvasható neve és beosztása után a „h” betű, megjelölést köteles 
alkalmazni. 

 
(8) A kiadmányozási jegyzéket a 5. számú melléklet tartalmazza. 

 
 

A bélyegzőhasználat szabályai 
 

15. § 
 

(1) A hivatal által használt bélyegzők felsorolását az 10. számú melléklet tartalmazza. 
 

(2) Azokról a bélyegzőkről, amelyeken a Magyar Köztársaság címere van (hivatalos bélyegző) 
vagy amelyekre nézve azt elrendelték, nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetéséről a 
személyzeti referens gondoskodik. Hivatalos bélyegzőt csak a legszükségesebb számban szabad 
forgalomban tartani. 

 
(3) A nyilvántartásnak a következőket kell tartalmaznia: 

- sorszámot, 
- a bélyegző lenyomatát, 
- a bélyegző kiadásának napját, 
- a bélyegzőt használó szervezeti egység nevét, 
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- a bélyegzőt őrző, illetőleg a használatra jogosult dolgozó nevét és az átvételt igazoló 
aláírását. 

 
(4) Megszűnt szerv bélyegzőit és az avult bélyegzőket a levéltárakra vonatkozó szabályok szerint 

kell kezelni, nyilvántartani és megsemmisíteni. 
(5) A bélyegzőhasználattal kapcsolatos szabályok megtartásáról és ellenőrzéséről a jegyző 

gondoskodik. 
 
 

Kötelezettségvállalás és utalványozási jogok gyakorlása 
 

16. § 
 

(1) A helyi önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester, vagy a polgármester által 
felhatalmazott személy vállalhat. 
(2) A törvény, vagy kormányrendelet alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok 

esetében: a hivatal személyi jellegű kiadásai, valamint a jogszabály szerint a választások helyi, 
területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök vonatkozásában, a jegyző 
vállalhat kötelezettséget. 
(3) A polgármester kizárólagos joggal tartja fenn a kötelezettségvállalás jogát minden olyan 

ügyben, amiben e jogát másnak nem adta át. 
(4) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző vagy az általa - külön utasításban felhatalmazott 

személy jogosult. 
(5) A helyi önkormányzat kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének vagy elszámolásának 

elrendelésére a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. Az utalvány 
ellenjegyzésére a jegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. 
(6) Kötelezettség vállalás és utalványozás rendjét külön utasítás szabályozza. 

 
17. § 

 
(7) Cégszerű aláírással kell ellátni minden olyan iratot, amellyel a hivatal kötelezettséget vállal, 

jogot szerez, vagy amely más jelentős jogkövetkezménnyel járó nyilatkozatot tartalmaz. A cégszerű 
aláíráskor a névviselés szabályai szerinti személynevet és a hivatal hivatalos bélyegzőjének 
lenyomatát kell alkalmazni. 

 
(8)  Bankok, illetve pénzintézetek felé a cégszerű aláírást csak a bankszerű aláírási joggal 

rendelkező személyek tehetnek. 
 
 

A szervezeti egységek belső szabályozásának rendje 
 

18. § 
 

(1) A szervezeti egységek vezetői a KÖH SZMSZ és mellékletei alapján állapítják meg és tartják 
nyílván a szervezeti egységek munkaköreit, feladatait, a munkatársak munkaköri leírásait, és 
felelősek a naprakészen tartásukért. 
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III. MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK 
 

A munkáltatói jogkörök gyakorlása 
 

19. § 
 

(1) A jegyző nevezi ki a hivatal dolgozóit és gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
 

(2) A munkáltatói jogok és részjogosítványok gyakorlása az alábbiak szerint történik: 
a) a jegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat Erzsébet Község Önkormányzatának 

Polgármestere gyakorolja,  
b) az aljegyző tekintetében a kinevezést, felmentést, Erzsébet Község Önkormányzatának 

Polgármestere, az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja.  
c) az ügyintézők tekintetében a kinevezést, felmentést, és a jutalmazást a jegyző gyakorolja 

azzal, hogy:  
a. Erzsébeti Székhelyhivatalon dolgozó köztisztviselők tekintetében az erzsébeti 

polgármester; 
a. Geresdlaki Kirendeltségen dolgozó köztisztviselők tekintetében a geresdlaki 

polgármester; 
b. Nagypalli Kirendeltségen dolgozó köztisztviselők tekintetében a nagypalli 

polgármester, - az erdősmecskei ügyekben eljáró köztisztviselő tekintetében az 
erdősmecskei polgármesterrel - egyetértése szükséges, 

 
 

Utasítási és ellenőrzési jogok gyakorlása, beszámoltatás 
 

20. §. 
 

(1) A aljegyző/csoportvezetők/hivatalvezetők tevékenységi körükben utasítást és ellenőrzési jogot 
gyakorolnak a szervezetileg közvetlenül hozzájuk tartozó munkatársak felett, beszámoltatják őket 
munkájukról. 

 
(2) Az átruházott hatáskörben, kiadmányozási jogkörben ellátott feladat gyakorlásához a hatáskör 

(kiadmányozás) jogszabályi címzettje utasítást adhat, azt visszavonhatja. Az utasítás teljesítése 
megtagadható, ha annak végrehajtása a dolgozó egészségét vagy testi épségét közvetlenül és 
súlyosan veszélyeztetné vagy egyébként az érdekeit védő jogszabályba ütközik. 

 
(3) A dolgozó köteles megtagadni az olyan utasítás végrehajtását, amely teljesítésével 

bűncselekményt követne el, illetve szabálysértést valósítana meg. 
 

(4) A dolgozó köteles felhívni az utasítást adó figyelmét 
a) ha az utasítás a (3) és (4) bekezdésen kívül jogszabályba ütközik vagy  
b) végrehajtása kárt idézne elő és a következményekkel számolni lehet, 
c) ha megítélése szerint a kapott utasítás a lakosság vagy az érintett szervek jogos érdekeit 

sértené. 
 

(5) Az utasítás általában szóbeli. Írott utasítási formát elsősorban az átruházott hatáskör és 
kiadmányozás gyakorlásához, valamint a nagyon pontos, tartalmi, feladat- és hatásköri előírást 
igénylő munkavégzés során, illetve különleges esetekben célszerű alkalmazni. 

 
(6)  A (3) és (4) bekezdésben szabályozott esetekben az utasított írásbeli utasítás kérésére jogosult. 

 
(7)  Ellenőrzést a jegyző, az általuk megbízott munkatársak és a hivatali felettes végezhet. 
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(8) A képviselőtestület bizottsága feladatkörében ellenőrizheti a hivatalnak képviselő-testület 
döntései előkészítésére, illetőleg a végrehajtására irányuló munkáját. Szükség esetén 
kezdeményezheti a polgármester intézkedését. 

 
(9) A munkatársat beszámolási kötelezettség terheli 

- ha a feladat végrehajtásának színvonala, eredményessége, határideje 
- veszélybe kerül, 
- ha a feladat végrehajtása más feladat sorrend szerinti megkezdését vagy 
- programszerű végrehajtását veszélyezteti, 
- az átadott, illetve kiadmányozási jogkörben ellátott feladatokról az átruházó 
- (kiadmányozó) által meghatározott rendben, 
- jogszabályi kötelezés alapján (pl. önkormányzati rendeletben előírt módon). 

 
 

A hivatali út 
 

21. § 
 

(1) A munkatársak és vezetők kötelezettsége, hogy a munkavégzés helyzetéről, a feladatok 
végrehajtásáról, zavarairól, vezetői beavatkozást igénylő eseményekről szóló beszámolót, jelentést 
minden esetben a szervezet szerinti közvetlen vezetést, irányítást, felügyeletet gyakorló felettes 
vezető (jegyző, csoportvezető döntési jogkörrel, hatósági hatáskörrel felruházott bizottság, 
képviselő-testület (a továbbiakban: hivatali felettes)) részére megadják. 

 
(2) A magasabb szintű vagy másik szervezeti egység vezetőjének kérdésére a munkatársak, illetve 

vezetők kötelesek a tevékenységi körükbe tartozó tájékoztatást megadni és erről a közvetlen hivatali 
felettesnek soron kívül beszámolni. 

 
(3) A munkatársak és a vezetők kötelesek a települési képviselőknek a képviselői munkához 

szükséges és igényelt tájékoztatást megadni. 
 

(4) A hivatal szervezeti egységeinek vezetői kötelesek tájékoztatni a szervezeti felépítés szerint 
közvetlenül hozzájuk tartozó munkatársakat a jegyző utasításairól. 

 
(5) Jelentős veszélyhelyzetben vagy egyéb rendkívüli esetben a hivatali felettes tevékenységi 

körében utasításával átlépheti a szervezeti felépítéssel meghatározott vezetői lépcsőt. 
 

(6) Ebben az esetben az utasítást kiadó és az utasított soron kívül köteles az utasítás tényéről, 
tartalmáról és a szolgálati út elmaradásának indokairól a szervezeti felépítés szerinti közvetlen 
hivatali felettest tájékoztatni. 

 
(7) A szolgálati út szabályozása nem érinti a bejelentési kötelezettségre vonatkozó jogszabályi 

előírásokat. 
 

 
A helyettesítés és a munkakör átadás-átvétel rendje 

 
22. §. 

 
(8) A helyettesítés és a munkakör átadás-átvétel szabályozásának célja a feladatok ellátásának, 

valamint az irányító tevékenység folyamatosságának biztosítása. 
 

(9) Helyettesítésre vezető vagy hatáskörgyakorló tartós távolléte esetén - pl. betegség, szabadság, 
egyéb akadályoztatás - kerül sor. 
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23. §. 

 
(1) Helyettesítésre vezető vagy hatáskörgyakorló tartós távolléte esetén - pl. betegség, szabadság, 

egyéb akadályoztatás - kerül sor. 
 

(2) Helyettesítésre vezető vagy hatáskörgyakorló tartós távolléte esetén - pl. betegség, szabadság, 
egyéb akadályoztatás - kerül sor. 

 
(3) Helyettesítésre vezető vagy hatáskörgyakorló tartós távolléte esetén - pl. betegség, szabadság, 

egyéb akadályoztatás - kerül sor. 
 

(4) Az állandó helyettesítés rendje a következő: 
- a jegyző helyettesét a Kttv., illetve Möhtv. határozza meg. 
- a csoportvezetők/hivatalvezetők helyettesítését a jegyző utasításban határozza meg. 
- a hatáskört gyakorló helyettesét az jegyző a csoportvezetők véleményének kikérése mellett 

határozza meg. 
 

(5) A vezetők helyettesítését a kinevezési okmányban, valamennyi helyettesítést a munkaköri 
leírásban rögzíteni kell. Az állandó helyettesítési megbízásokat a 7. számú melléklet tartalmazza. 

 
(6) A helyettesítést ellátó személy a helyettesítést követően a helyettesített vezetőt minden lényeges 

eseményről, a munkavégzés körülményeiről részletesen tájékoztatni köteles. 
(7) A helyettesítőt a helyettesítés során hozott intézkedésért, végzett tevékenységért ugyanaz a 

felelősség terheli, mint a helyettesített vezetőt (hatáskör gyakorlót) terhelné. 
 

(8) A vezető, hatáskört gyakorló és helyettesének a munkahelyről egyidőben való tartós távolléte 
nem engedélyezhető.  

24. § 
 

(1) Munkakör átadás-átvételére a közvetlen hivatali felettes által meghatározott körben és személyi 
változás, valamint tartós távollét - betegség, kiküldetés, stb. - esetén kerül sor. 

 
(2) A munkakört az új vezetőnek, illetve munkatársnak, hatáskört az átruházással feladatot kapott 

munkatársnak, ezek hiányában a közvetlen hivatali felettesnek kell átadni. 
 

(3) A munkakör átadás-átvételt jegyzőkönyvben kell rögzíteni az alábbiak szerint: 
- átadásra kerülő munkakör szakmai feladata, munkaköri leírását, 
- a folyamatban lévő fontosabb feladatok felsorolását, végrehajtásuk 
- helyzetéről, eredményéről, a szükséges teendőkről való tájékoztatást, 
- átadásra kerülő iratok, utasítások, körbélyegzők, tervek, szabályzatok, 
- nyilvántartások, stb. jegyzékét, 
- az átadónak és az átvevőnek a jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatos észrevételeit, 

megállapításait, 
- átadás helyét, idejét, és az aláírásokat. 

 
 

Hivatali eljárások szabályozása és az ügyintézési határidők 
megállapításának rendje 

 
25. §. 

 
(1) A hivatali munkafolyamatok szabályozása, az eljárásrendek kidolgozása – az érintettek 

közreműködésével - a jegyző feladatköre. 
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(2) Az önkormányzati hatósági ügyintézési folyamatok szabályozása keretében a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban 
Ket.) előírásaihoz képest rövidebb ügyintézési határidőt önkormányzati rendelet állapíthat meg. 

 
(3) Az ügyintézési határidő meghosszabbítását a jegyző engedélyezi. 

 
 

A hivatal közreműködése a lakossági tájékoztatás szervezésében 
 

26. § 
 

(4) A hivatal feladatai közé tartozik az önkormányzat tevékenységéről, a hivatali munkáról, a 
lakossági érdeklődésre számot tartó önkormányzati eseményekről, történésekről a folyamatos 
lakossági tájékoztatás szervezése. 

 
(5) A lakossági tájékoztatás eszközei: 

- az alapító önkormányzatok hivatalos portálja, 
- kistérségi hivatalos portál, 
- a helyi televízió, a helyi rádiók, megyei és országos sajtó-orgánumok, valamint a nyomtatott 

és elektronikus sajtó folyamatos tájékoztatása az önkormányzat működéséről, 
határozatairól, rendeleteiről, a helyi eseményekről, 

- nyilatkozatok, tájékoztatók készítése a sajtó képviselői részére a fontos önkormányzati, 
hivatali eseményekről, reagálás a hírközlő szervek által nyilvánosságra hozott, 
önkormányzatot vagy a hivatalt érintő cikkekre, 

- időszakos vagy rendszeres sajtótájékoztatók tartása. 
 

(6) A helyi –térségi-, illetőleg az országos hírközlő szerveknek a hivatallal foglalkozó cikkeire, 
véleményeire, nyilatkozataira történő reagálás módjáról a jegyző dönt. A nyilatkozatoknál a 
médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényben 
foglaltakat, valamint a Ket. rendelkezéseit be kell tartani. 

 
 

A nemzetiségi önkormányzat működésével összefüggő 
hivatali feladatok 

 
27. § 

 
(1) A hivatal köteles segíteni a településeken működő helyi nemzetiségi önkormányzat munkáját. 

 
(2) A nemzetiségi önkormányzat működésének segítésével összefüggő feladatok koordinálását, 

szervezését, a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának, illetve 
határozatainak kihirdetésével kapcsolatos feladatokat a jegyző által kirendelt köztisztviselő látja el, 
a jegyző utasításai alapján, nemzetiségi referens. 

 
(3) A hivatal köztisztviselőinek – a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyekben – kötelessége a 

nemzetiségi önkormányzat munkáját segíteni, a nemzetiségi önkormányzat elnökét, 
elnökhelyettesét, képviselőjét soron kívül fogadni és részükre a szükséges felvilágosítást, szakmai 
tájékoztatást, segítséget megadni. 

 
(4) A hivatal érintett szervezeti egysége a nemzetiségi önkormányzat működéséhez felkérésre 

tájékoztatót tart, adatot szolgáltat, megállapodás szerint ügyviteli közreműködést végez. 
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(5) A nemzetiségi önkormányzat költségvetésével, gazdálkodásával, vagyonjuttatásával 
kapcsolatos feladatok előkészítését, végrehajtását a KÖH külön jogszabályban meghatározottak 
szerint látja el. 

 
 

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

28. §. 
 

(1) Az KÖH SZMSZ hatálya kiterjed a hivatal szervezeti egységeire és valamennyi hivatali 
dolgozóra. 

 
(2) Jelen KÖH SZMSZ 2013. február 1. napján lép hatályba, közzétételéről a jegyző gondoskodik 

a helyben szokásos módon, hirdető táblán történő kifüggesztéssel. 
 

(3) A KÖH SZMSZ és mellékletei karbantartásáról, módosításáról a jegyző gondoskodik. A 
jogszabály által kimondottan nem képviselő-testületi hatáskörbe tartozó és kötelezettségvállalással 
nem összefüggő mellékleteket és függelékeket jegyzői utasítás szabályozza. 

 
 
A KÖH SZMSZ mellékleteinek felsorolása: 
 

1. számú Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata 
2. számú Szervezeti felépítés 
3. számú A hivatal engedélyezett létszámáról való rendelkezés 
4. számú A feladat és hatáskörök jegyzéke 
5. számú Kiadmányozási jegyzék 
6. számú A képviseletre jogosultak köre 
7. számú A vezetők és a hatáskört gyakorlók állandó helyettesítésének rendje 
8. számú Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. §-a 

alapján vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek köre és a vagyonnyilatkozat tétel gyakorisága a 
KÖH-be. 

9. számú Pótlékra feljogosító képzettségek 
10. számú A hivatal által használt bélyegzők jegyzéke 
11. számú A hivatal által használt számlaszámok jegyzékszámú Gazdálkodó szervezetek 

felsorolása, amelyek felett az alapító önkormányzatok 25 % feletti részesedéssel tulajdonosi 
jogokat gyakorol. 

12. számú Az alapító önkormányzatok önállóan működő intézményeinek felsorolása, amelyben a 
KÖH látja el a gazdálkodási, technikai segítő feladatokat. 

 
A KÖH SZMSZ függeléke: 
 

1. számú Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyrendje 
2. számú MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról 
3. számú EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Gazdálkodási és technikai segítségnyújtásra 
4. számú Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal számviteli politikája 
5. számú Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási szabályzata 
6. számú Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal pénzkezelési szabályzata 
7. számú Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal bankszámlapénz kezelésre vonatkozó 

szabályzata 
8. számú Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal számla és rovatrendje 
9. számú Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének Intézkedése a Közös 

Önkormányzati Hivatal a pénzgazdálkodásával kapcsolatos egyes feladatok ellátási rendjéről 
10. számú Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal bizonylati szabályzata 
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11. számú Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Eszközök értékelési szabályzata 
12. számú Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal önköltség-számítási szabályzata 
13. számú Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Házipénztár kezelési szabályzata  
14. számú Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének Intézkedése a Közös 

Önkormányzati Hivatal pénzgazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, 
érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjéről. 

15. számú Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal leltár szabályzata 
16. számú Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal iratkezelési szabályzata 
17. számú Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal munkavédelmi szabályzata 
18. számú Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal munkavédelmi kockázatértékelési szabályzata 
19. számú Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének Utasítása a képernyő előtti 

munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről 
20. számú Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének Intézkedése a Közszolgálati 

szabályzatról  
21. számú Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal esélyegyenlőségi terve  
22. számú Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének Utasítása az illetményelőleg 

felvételének eljárási rendjéről 
23. számú Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének Utasítása a saját tulajdonú 

személyszállító gépjárművek használatáról, üzemeltetési költség elszámolásáról 
24. számú Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal tűzvédelmi szabályzata 

 
Erzsébet, 2013. március 28. 
 

Dr. Tóth Sándor  
Jegyző 

 
Záradék: 
Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát Erzsébet Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete a ……/2013. (…...) sz. határozatával,  
Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a ../2013. (……....) sz. határozatával,  
Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a ../2013. (………….) sz. határozatával,  
Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a ../2013. (………. sz. határozatával,  
Nagypall Község Önkormányzat Képviselő-testülete a ../2013. (……..) sz. határozatával,  
Fazekasboda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a ../2013. (………...) sz. határozatával,  
Erdősmecske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a ../2013. (………..) sz. határozatával,  
Geresdlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a ../2013. (………..) sz. határozatával,  
 
Hatályos 2013………………….. napjától. 
 
Erzsébet, 2013…………………………. 
 
 

Horváth János 
Polgármester 

 
 
 
 

Dr. Habjánecz Tibor 
polgármester 

Grátz Erika 
polgármester 

 
 
 
 

Trubicsné Csibi Nóra 
polgármester 
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Varga Tamás 
polgármester 

 
 
 
 

Wesz Józsefné 
polgármester 

Gál Zoltán 
polgármester 

 
 

Benkovics Győzőné 
polgármester 

Dr. Tóth Sándor 
jegyző            
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1. számú melléklet 
 

Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

 
Erzsébet, Kátoly, Kékesd, Szellő, Geresdlak, Nagypall, Fazekasboda, Erdősmecske Községek 
Önkormányzatának képviselő-testületei az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) 
bekezdése alapján és az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerint az alábbi alapító okiratot adják ki: 
 

1. A költségvetési szerv megnevezése: Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal 
 

2. A költségvetési szerv székhelye: 7661 Erzsébet, Fő utca 135. 
 

3. A költségvetési szerv kirendeltsége:  
3.1 Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Nagypalli Kirendeltsége; 7731 Nagypall, Szabadság 
utca 26. 
3.2 Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Geresdlaki Kirendeltsége; 7733 Geresdlak, Hunyadi 
utca 22. 
 

4. Jogelődje:  
Körjegyzőség Erzsébet (7661 Erzsébet, Fő utca 135.) 
Nagypall-Fazekasboda Községek Körjegyzősége (7731 Nagypall, Szabadság u. 26.) 
 

5. Közfeladata:  
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 
84.§ (1) bekezdése alapján a közös hivatal látja el az önkormányzat működésével, valamint a 
polgármester vagy jegyző feladat és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, 
valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 
 

6. Alaptevékenysége: 
A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott 
feladatokat, oly módon, hogy az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal törzshivatala Erzsébet, Kátoly, 
Kékesd, Szellő települések vonatkozásában, az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Geresdlaki 
Kirendeltsége Geresdlak település vonatkozásában, az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal 
Nagypalli Kirendeltsége Nagypall, Fazekasboda, Erdősmecske települések vonatkozásában látja el a 
feladatokat. A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, 
a közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza. 
 
Államháztartási szakágazati besorolása:  
841105 helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
 
Alaptevékenység államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása: 
841114 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 
841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás 
 

7. A költségvetési szerv illetékessége, működési köre: 
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Erzsébet, Kátoly, Kékesd, Szellő, Geresdlak, Nagypall, Fazekasboda, Erdősmecske Községek 
közigazgatási területe. 
 

8. A költségvetési szerv irányító szerve: 
Erzsébet Község Önkormányzat képviselő-testülete (7661 Erzsébet, Fő utca 135.) 
 

9. Az alapítói jogokat gyakorló irányító szervek neve, székhelye: 
Fazekasboda Község Önkormányzata; Fazekasboda, Kossuth L. utca 26. 
Nagypall Község Önkormányzata; Nagypall, Szabadság utca 26. 
Erzsébet Község Önkormányzat; Erzsébet, Fő út 135. 
Kátoly Község Önkormányzata; Kátoly, Szabadság utca 26. 
Kékesd Község Önkormányzata; Kékesd, Fő utca 1. 
Szellő Község Önkormányzat; Szellő, Fő utca 7.     
Erdősmecske Község Önkormányzata; Erdősmecske, Petőfi u. 40. 
Geresdlak Község Önkormányzata; Geresdlak, Hunyadi u. 22. 

10. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 

11. Vezetőjének megbízási rendje:  
A jegyző kinevezése a Mötv. 82.-83. §-ai, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény rendelkezései szerint történik. Az érintett települések polgármesterei – pályázat 
alapján, határozatlan időre – nevezik ki a jegyzőt. 
 A jegyző kinevezéséhez az érintett települések polgármestereinek lakosságszám-arányos  többségi 
döntése szüksége. 
 

12.  Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatói jogviszonyok:  
A közös önkormányzati hivatal foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 
megjelölése: közszolgálati jogviszony. 
 

13.  Jelen alapító okirat 2013. február 1-jén lép hatályba.      
 
 
 Horváth János          Dr. Habjánecz Tibor 
 Polgármester     polgármester 
 
 
 Grátz Erika           Trubicsné Csibi Nóra 
 polgármester     polgármester 
 
 
 Varga Tamás              Wesz Józsefné 
 polgármester     polgármester 
 
 
 
 
 
 Gál Zoltán               Benkovics Győzőné 
 polgármester     polgármester 
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Záradék: 
 
A megállapodást Erzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2013. (I. 24.) sz. 
határozatával,  
Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2013. (I. 24.) sz. határozatával,  
Kékesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2013. (I. 24.) sz. határozatával,  
Szellő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2013. (I. 24.) sz. határozatával,  
Nagypall Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2013.(I.24.) sz. határozatával,  
Fazekasboda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2013.(I.24.) sz. határozatával,  
Erdősmecske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2013.(I.24.) sz. határozatával,  
Geresdlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a ../2013. (I. 24.) sz. határozatával,  
 
 
  
 
         Hendzselné Papp Ilona 
         helyettes jegyző 

 
KIVONAT 

 
Nagypall, Fazekasboda, Erdősmecske, Geresdlak, Erzsébet, Kátoly, Kékesd, Szellő Önkormányzatok 
képviselő-testületeinek 2013. 01.24. napján megtartott nyílt, együttes ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 

Nagypall Község Önkormányzat képviselő-testületének 
4/2013.(I.24.) számú határozata 

 
Nagypall Község Önkormányzat képviselő-testülete az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal alapító 
okiratát jóváhagyja. (1. melléklet) 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. január 31. 
 
Grátz Erika       Hendzselné Papp Ilona 
polgármester        jegyző 
 
 
 

Fazekasboda Község Önkormányzat képviselő-testületének 
4/2013.(I.24.) számú határozata 

 
Fazekasboda Község Önkormányzat képviselő-testülete az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal 
alapító okiratát jóváhagyja. (1. melléklet) 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. január 31. 
 
 
Gál Zoltán       Hendzselné Papp Ilona 
polgármester        jegyző 
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Erzsébet Község Önkormányzat képviselő-testületének 
3/2013.(I.24.) számú határozata 

 
Erzsébet Község Önkormányzat képviselő-testülete az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal alapító 
okiratát jóváhagyja. (1. melléklet) 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. január 31. 
 
Horváth János       Hendzselné Papp Ilona 
polgármester        jegyző 
 
 

Kátoly Község Önkormányzat képviselő-testületének 
3/2013.(I.24.) számú határozata 

 
Kátoly Község Önkormányzat képviselő-testülete az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal alapító 
okiratát jóváhagyja. (1. melléklet) 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. január 31. 
 
 
Trubicsné Csibi Nóra      Hendzselné Papp Ilona 
polgármester        jegyző 
 
 
 

Kékesd Község Önkormányzat képviselő-testületének 
3/2013.(I.24.) számú határozata 

 
Kékesd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal alapító 
okiratát jóváhagyja. (1. melléklet) 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. január 31. 
 
 
Varga Tamás       Hendzselné Papp Ilona 
polgármester        jegyző 
 
 

Szellő Község Önkormányzat képviselő-testületének 
3/2013.(I.24.) számú határozata 

 
Szellő Község Önkormányzat képviselő-testülete az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal alapító 
okiratát jóváhagyja. (1. melléklet) 
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Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. január 31. 
 
 
Wesz Józsefné      Hendzselné Papp Ilona 
polgármester        jegyző 
 
 

Erdősmecske Község Önkormányzat képviselő-testületének 
10/2013.(I.24.) számú önkormányzati határozata 

 
Erdősmecske Község Önkormányzata a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására 
vonatkozó megállapodás megkötése mellett dönt azzal a kikötéssel, hogy a megállapodás-
tervezet az erdősmecskei kirendeltségre vonatkozó adatokkal bővített formában kerüljön 
aláírásra. A fentiek szerint módosított, végleges megállapodás aláírására a képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Benkovics Győzőné      Hendzselné Papp Ilona 
polgármester             jegyző 
 
 

Geresdlak Község Önkormányzat képviselő-testületének 
3/2013. (I. 24.) Kt. határozataa 

 
Geresdlak Község Önkormányzatának az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal alapító 
okiratát jóváhagyja. (1. melléklet) 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. január 31. 
 

 
 

Dr. Habjánecz Tibor                                                             Marxerné Csikós Ildikó 
     polgármester                                                                               körjegyző 
 
 
 
 
 
Kiadmány hiteléül: 
 
Nagypall, 2013. január 29. 
 
Hendzselné Papp Ilona 
          jegyző 
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2. számú melléklet 
 

 
 
 
 
 

 

Jelmagyarázat: 

- munkáltatói jog: 
 

- egyéb munkáltatói jog: 
 

- egyetértési jog (kinevezés, 
felmentés): 

 

- irányítói jogkör, tanács: 
 
- vezetői jogkör: 

Erzsébet Önk. 
Polgármestere 

 

Gersedlak 
Önk. 

Polgármestere 

 

Nagypall Önk. 
Polgármestere 

  

Erzsébet, Kátoly, Kékesd, Szellő, Geresdlak, 
Nagypall, Fazekasboda, Erdősmecske Községek 

Polgármesterei 

Erdősmecske, 
Fazekasboda 

ÖnkPolgármest
ere 

Erdősmecskei 
ügyfélszolgálat  

referens 

 

 
  

Kátoly, 
Kékesd, Szellő. 

Önk. 
Polgármestere 
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Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése szöveges kiegészítés 
 
1. Az alapító önkormányzatok képviselő-testületei a szervezeti felépítést és a hatáskörgyakorlás 

rendjét együttes testületi ülésükön fogadták el, a megállapodás módosítása, megszüntetése is 
együttes testületi ülés keretében történik. 

2. A jegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat a gesztor település, Erzsébet Község Önkormányzat 
Polgármestere gyakorolja. 

3. Az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal feletti irányítói jog gyakorlására az alapító települések 
polgármesterei „Irányítói Vezetői Össz-polgármesteri Értekezletet” tartanak. Az értekezletet a 
gesztor település polgármestere hívja össze, a költségvetési beszámolót megelőzően, illetve 
polgármesteri, vagy jegyzői kezdeményezés esetén alkalmanként. Az Értekezleten polgármesterek 
döntési, a Jegyző tanácskozási joggal, meghívottként, vessz részt. 

4. A törzshivatal és a társ hivatalok székhelye szerinti polgármesterek az Erzsébeti Közös 
Önkormányzati Hivatal irányítói jogkörében felmerülő kérdések, és a jegyzői -kivétel a 
költségvetésben szereplő irányzatok- javaslatok, stratégiai fejlesztési elképzelések, működési 
problémák megbeszélésére kétheti gyakorisággal, egyeztetett időpontban, „Irányítói Székkehely-
társszékhely Vezetői Értekezletet” tartanak.  Az értekezletet a gesztor település polgármestere hívja 
össze, rendkívüli esetben az összehívást a polgármesterek vagy a jegyző kezdeményezheti.  Az 
Irányítói Vezetői Értekezleten a Erzsébet, Geresdlak és Nagypall Községek Polgármesterei döntési, 
a Jegyző meghívottként, tanácskozási joggal vessz részt. 

5. A szervezeti egységek feletti irányítói jog gyakorlására a szervezeti egységhez tartozó települések 
polgármesterei a szervezeti egység irányítói jogkörében felmerülő kérdések, és a jegyzői -kivétel a 
költségvetésben szereplő irányzatok- javaslatok, stratégiai fejlesztési elképzelések, működési 
problémák megbeszélésére egyeztetett gyakorisággal, és időpontban, „Szervezeti egység irányítói 
értekezletet” tartanak. Az értekezletet polgármesteri, vagy jegyzői kezdeményezés esetén a 
szervezeti egység helye szerinti polgármester hívja össze. A szervezeti egység vezetői értekezleten 
polgármesterek döntési joggal, a jegyző vagy a jegyző által delegált köztisztviselő meghívottként, 
tanácskozási joggal vessz részt.    

6. Az irányítói jogokat az:  
6.1. Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Erzsébeti Törzshivatal tekintetében Erzsébet, Kátoly 

Kékesd Szellő Polgármesterei 
6.2. Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Geresdlaki Kirendeltsége tekintetében Geresdlak 

Polgármestere 
6.3. Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Nagypalli Kirendeltsége tekintetében Nagypall, 

Fazekasboda, Erdősmecske Polgármesterei gyakorolják 
7. A munkáltatói jogokat a kinevezés felmentés tekintetében a jegyző:  

7.1. Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Erzsébeti Törzshivatal tekintetében Erzsébet, Kátoly 
Kékesd Szellő Polgármesterei 

7.2. Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Geresdlaki Kirendeltsége tekintetében Geresdlak 
Polgármestere 

7.3. Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Nagypalli Kirendeltsége tekintetében Nagypall, 
Fazekasboda, Erdősmecske Polgármesterei egyetértésével gyakorolja. 
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3. számú melléklet 
 

A HIVATAL LÉTSZÁMKERETE1 
  
 
A hivatal engedélyezett létszáma a mindenkori hatályos költségvetési rendeletben maghatározottaknak 
megfelelő.  
 
A közös önkormányzati hivatal köztisztviselői létszáma:  
 

− jegyző:    1 fő 
− jegyzői referens 1 fő 
− ügyintéző/előadó:  13,5 fő. 

 
Az Erzsébeti Törzshivatalhoz az alábbi személyek tartoznak (5 fő+jegyző, jegyzői referens):  
 

− 1 fő pénzügyi könyvelési feladatokat ellátó előadó 
− 1 fő pénzügyi-munkaügyi ügyintéző 
− 1 fő pénzügyi ügyintéző 
− 2 fő igazgatási ügyintéző 
− Jegyző 
− Jegyzői referens 

 
A Geresdlaki Kirendeltséghez az alábbi személyek tartoznak (3,5 fő, /05, fő létszám fenntartási 
költségeit, Geresdlak Község Önkormányzat saját költségvetéséből támogatásként biztosítja):  
 

− 0,5 fő igazgatási adminisztrációs ügyintéző 
− 1 fő gazdálkodási ügyintéző 
− 1 fő adóigazgatási pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző 
− 1 fő igazgatási ügyintéző 

 
A Nagypalli Kirendeltséghez az alábbi személyek tartoznak (4 fő): 
 

− 1 fő igazgatási ügyintéző 
− 1 fő pénzügyi könyvelési feladatokat ellátó ügyintéző 
− 1 fő adóigazgatási ügyintéző /Jegyzői referens Erdősmecske/ 
− 1 fő pénzügyi ügyintéző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Hatályos 2016. március 1. 
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4. számú melléklet 
 

A FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE 
 

Erzsébeti Törzshivatal (székhelyhivatal) 
 
A Közös Hivatal tekintetében 
 

a) Az önkormányzatok és a KÖH részére koordinációs, szervező és adminisztratív feladatokat lát 
el, a hivatalvezetés által megjelölt stratégiai jelentőségű ügyeket intézi, illetve ezekben a 
döntéseket előkészíti, végrehajtásukban közreműködik. 

b) Ellátja, illetve koordinálja a jegyző munkájával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. 
c) Szervezi a hivatalvezetői, vezetői értekezleteket, fórumokat. 
d) Ellátja a KÖH feladatkörébe tartozó adatközléseket koordinálja azokat. 
e) Ellátja a KÖH szerződéseinek, beszerzéseinek koordinációját, előkészíti azokat. 
f) Koordinálja elkészíti, illetve előkészíti a KÖH beszámolóját, jelentéseit, költségvetését. 
g) Ellátja a KÖH dolgozóinak munkaügyeivel kapcsolatos feladatokat. 
h) Ellátja a KÖH adminisztrációs feladatainak koordinálását, a központi iktatási, irattárazási 

feladatokat. 
i) Ellátja és koordinálja, szervezi a KÖH tekintetében a pénzügyi számviteli könyvelési 

feladatokat.  
 
Erzsébet, Kátoly, Kékesd, Szellő Községi Önkormányzatok illetékességi területe tekintetében: 
 
1. Erzsébet, Kátoly, Kékesd, és Szellő települések önkormányzatainak működésével, a polgármesterek 

vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatokat. 

 
a) Végzi a Közös Önkormányzati Hivatal hatáskörébe tartozó ügyeket. 
b) Intézi a polgármester(ek) megbízásából irányításával a jegyző vezetésével, az önkormányzatok 

hivatali ügyeit.  
c) Végzi a jegyző hivatali tevékenységével kapcsolatos ügyeket a jegyző utasításai szerint.  

 
Geresdlaki Kirendeltség 
 
A Közös Hivatal tekintetében 
 

a) A KÖH részére koordinációs, szervező és adminisztratív feladatokat lát el, a hivatalvezetés által 
megjelölt stratégiai jelentőségű ügyeket intézi, illetve ezekben a döntéseket előkészíti, 
végrehajtásukban közreműködik. 

b) Részt vessz a jegyző munkájával kapcsolatos adminisztrációs feladatokban. 
c) Részt vessz a hivatalvezetői, vezetői értekezleteket, fórumok szervezésében. 
d) Részt vessz a KÖH feladatkörébe tartozó adatközlésekben. 
e) Adatot szolgáltat a KÖH szerződéseihez, beszerzéseihez részt vessz azok előkészítésében. 
f) Részt vessz a KÖH beszámolójának, jelentéseinek, költségvetésének elkészítésében. 
g) Adatot szolgáltat és részt vessz a KÖH adminisztrációs, és a központi iktatási, irattárazási 

feladatokban. 
h) Adatot szolgáltat és részt vessz a KÖH tekintetében a pénzügyi számviteli könyvelési 

feladatokban.  
 
Geresdlak Önkormányzat illetékességi területe tekintetében: 
 
1. Geresdlak községben (7733 Geresdlak, Hunyadi u. 22.) állandó jelleggel működő kirendeltséget, 

működtetnek, „Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Geresdlaki Kirendeltsége” elnevezéssel 
Geresdlak település önkormányzatának működésével, a polgármester vagy a jegyző feladat- és 
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hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
ellátására. 

 
a) Végzi a Közös Önkormányzati Hivatal hatáskörébe tartozó ügyeket. 
b) Intézi a polgármester megbízásából irányításával a jegyző vezetésével, az önkormányzatok 

hivatali ügyeit.  
c) Végzi a jegyző hivatali tevékenységével kapcsolatos ügyeket a jegyző utasításai szerint.  

 
 
Nagypalli Kirendeltség 
 
A Közös Hivatal tekintetében 
 

a) A KÖH részére koordinációs, szervező és adminisztratív feladatokat lát el, a hivatalvezetés által 
megjelölt stratégiai jelentőségű ügyeket intézi, illetve ezekben a döntéseket előkészíti, 
végrehajtásukban közreműködik. 

b) Részt vessz a jegyző munkájával kapcsolatos adminisztrációs feladatokban. 
c) Részt vessz a hivatalvezetői, vezetői értekezleteket, fórumok szervezésében. 
d) Részt vessz a KÖH feladatkörébe tartozó adatközlésekben. 
e) Adatot szolgáltat a KÖH szerződéseihez, beszerzéseihez részt vessz azok előkészítésében. 
f) Részt vessz a KÖH beszámolójának, jelentéseinek, költségvetésének elkészítésében. 
g) Adatot szolgáltat és részt vessz a KÖH adminisztrációs, és a központi iktatási, irattárazási 

feladatokban. 
h) Adatot szolgáltat és részt vessz a KÖH tekintetében a pénzügyi számviteli könyvelési 

feladatokban.  
 
Nagypall, Fazekasboda, Erdősmecske Önkormányzat illetékességi területe tekintetében: 
 
1. Nagypall községben (7731 Nagypall, Szabadság u. 26.) állandó jelleggel működő kirendeltséget, – 

társszékhely központot - működtetnek, „Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Nagypalli 
Kirendeltsége” elnevezéssel, Nagypall, Fazekasboda és Erdősmecske települések 
önkormányzatainak működésével, a polgármesterek vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó 
ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat ellátása céljából.  

 
a) Végzi a Közös Önkormányzati Hivatal hatáskörébe tartozó ügyeket. 
b) Végzi a Közös Önkormányzati Hivatal hatáskörébe tartozó ügyeket. 
c) Intézi a nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos ügyeket. 
d) Intézi a polgármester(ek) megbízásából irányításával a jegyző vezetésével, az önkormányzatok 

hivatali ügyeit.  
e) Végzi a jegyző hivatali tevékenységével kapcsolatos ügyeket a jegyző utasításai szerint. 
f) Ellátja az erdősmecskei és ügyfélszolgálati feladatokat a polgármesterek irányításával.   

2. Nagypalli Kirendeltsége Erdősmecske településen 1 fő ügyintézővel állandó ügyfélszolgálatot 
biztosít a nagy ügyfélforgalommal járó ügytípusok ellátása céljából. 

 
 
BELSŐ ELLENŐRZÉS: 
 

1. A belső ellenőri tevékenység elvégzésére a KÖH külső szolgáltatót vessz igénybe. A belső 
ellenőri feladatok ellátására a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a Belső Ellenőrzési 
Kézikönyvben foglaltak az irányadóak. 

2. A belső ellenőrzés magában foglalja Erzsébet, Kátoly, Kékesd, Szellő, Geresdlak, Nagypall, 
Fazekasboda, Erdősmecske Községek belső ellenőrzését és az önkormányzatok irányítása alá 
tartozó intézmények felügyeleti ellenőrzését is. 
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3. A hivatalon belüli első számú vezetői ellenőrzés a belső kontrollrendszer működtetésével 
valósul meg. 

4. A hivatal belső kontrollrendszeréért a Jegyző felelős, aki köteles a hivatal minden szintjén 
érvényesülő és megfelelő:  

a. kontrollkörnyezetet,  
b. kockázatkezelési rendszert,  
c. kontrolltevékenységeket, 
d. információs és kommunikációs rendszert,  
e. monitoringrendszert,  

kialakítani és működtetni. 
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5. számú melléklet 
KIADMÁNYOZÁSI JEGYZÉK 

 
 
A Jegyző gyakorolja a kiadmányozási jogot a polgármesteri kabinet feladat és hatáskörébe tartozó 
ügyekben. Önálló kiadmányozási joggal rendelkezik a jegyző által megbízott ügyintéző a munkaköri 
leírásában részletezett feladat és hatáskörökben. 
 
Az anyakönyvvezető önálló kiadmányozási joggal rendelkezik a jogszabály által feladat és hatáskörébe 
utalt ügyekben. 
 
BELSŐ ELLENŐRZÉS: 
A belső ellenőr kiadmányozza az éves munkatervet, valamint a képviselő-testület részére készített éves 
beszámoló jelentést. Az egyéb ellenőri jegyzőkönyveket, jelentéseket a belső ellenőr munkatársával 
egyetemlegesen jegyzi. 
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6. számú melléklet 
KÉPVISELETRE JOGOSULTAK KÖRE 

 
 
A képviseletet ellátja:       A képviselet tárgya: 
 
Jegyző  A KÖH képviselete Jogszabály által telepített saját tevékenysége gyakorlásával hatáskör 
gyakorlója kapcsolatos képviseleti feladatok. 
 
Polgármester, jegyző     Sajtó és más média előtti képviselet 
 
Hivatalvezető/Csoportvezető   Az általuk irányított szervezeti egység szakmai munkájával 
összefüggő képviselet 
 
A hivatal köztisztviselői    Eseti felhatalmazás alapján, konkrét ügyben 
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7. számú melléklet 
 

A VEZETŐK ÉS A HATÁSKÖRT GYAKORLÓK ÁLLANDÓ 
HELYETTESÍTÉSÉNEK RENDJE 

 
Vezető          Állandó helyettes(ei) 
 
Jegyző         Aljegyző (kinevezés esetén) 
 
Hivatalvezető/Csoportvezető     Jegyző által kijelölt személy 
         
Hatáskört gyakorló köztisztviselők     Jegyző által kijelölt személy 
Munkaköri leírás szerint 
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8. számú melléklet 
 

EGYES VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL SZÓLÓ 
2007. ÉVI CLII. TÖRVÉNY 3. §-A ALAPJÁN VAGYONNYILATKOZAT TÉTELRE 

KÖTELEZETTEK KÖRE ÉS A VAGYONNYILATKOZAT TÉTEL GYAKORISÁGA A 
POLGÁRMESTERI HIVATALBAN 

 
 
Évente:  

− Jegyző 
− Aljegyző /kinevezés esetén/ 
− Hivatalvezető/csoportvezető (kinevezés esetén/ 
− Könyvelési pénzügyi szolgáltatást végző ügyintéző 
− Közbeszerzési feladatokat ellátó I.- II. besorolási osztályába sorolt köztisztviselők 
− Közbeszerzési eljárásban részt vevő 

 
Kétévente: 

− pénzügyi gazdálkodási számviteli feladatokat ellátó I. – II. besorolási osztályába sorolt 
köztisztviselői 

− belső ellenőrök /ha a KÖH alkalmazásban áll/ 
 
Ötévente:  

− I. – II. besorolási osztályba sorolt köztisztviselők 
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9. melléklet 
PÓTLÉKRA JOGOSÍTÓ KÉPZETTSÉGEK 

Munkakör Képesítés, képzettség 
 

1. Kttv. szerint 
2. Valamennyi pénzügyi, adóhatósági, önkormányzati vagyonnal, gazdálkodással kapcsolatos 

a. mérlegképes könyvelő 
b. felsőfokú adó- és illeték szakvizsga, szakképesítés, 
c. középfokú értékbecslő és ingatlanközvetítő 

3. Második felsőfokú végzetség 
4. Jegyző, aljegyző/jegyzői referens, anyakönyvvezető 
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10. számú melléklet 

 
A HIVATAL ÁLTAL HASZNÁLT BÉLYEGZŐK 

 
a) Fejléc bélyegzők: 

1. Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Törzshivatal fejbélyegzője 
- Felül: Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal 
- Középen: Baranya Megye 
- Alul: 7661 Erzsébet, Fő u. 135. Tel: 69/351-101, 69/351-102 Fax: 69/351-102 

2. Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Geresdlaki Kirendeltség fejbélyegzője 
- Felül: Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Geresdlaki Kirendeltsége 
- Középen: Baranya Megye 
- Alul: 7733 Geresdlak, Hunyadi u. 22. Tel.: 69/349-101. Fax.: 69/349-101 

3. Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Nagypalli Kirendeltség fejbélyegzője 
- Felül: Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Nagypalli Kirendeltsége 
- Alul: 7731 Nagypall, Szabadság u. 26.  

4. Szakmai teljesítés igazolás fejbélyegzője 
- Felül Szakmai teljesítést igazolom 
- Középen: Dátum:………………………………… 
- Alul: Aláírás:…………………………………….. 

5. Szakmai teljesítés igazolás fejbélyegzője 
- Felül Szakmai teljesítést igazolom 
- Alul: Aláírás:…………………………………….. 

6. Dokumentum/másolat hitelességét igazoló bélyegző 
- Felül A fénymásolat az eredetivel mindenben megegyezik 
- Középen: Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal 
- Alul: Dátum:…………………..  Aláírás……………………….. jegyző  

7. Dokumentum/másolat hitelességét igazoló bélyegző 
- Felül A fénymásolat az eredetivel mindenben megegyezik 
- Középen: GERSDLAK 
- Alul: Aláírás:…………………..   

8. Dokumentum/másolat hitelességét igazoló bélyegző 
- Felül A másolat hiteles 
- Alul: Aláírás:…………………..   

 
a) Körbélyegzők: 

1. Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
- Felül: Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője körfelirat  
- Középen: Magyarország címere  
- Alul: Baranya Megye 

2. Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal  
- Felül Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal számozás 1-6-ig 
- Középen: Magyarország címere  
- Alul: Baranya Megye 

3. Anyakönyvvezető Erzsébet 
- Magyar Köztársaság címerével 

4. Anyakönyvvezető Geresdlak 
- Magyar Köztársaság címerével 

5. Anyakönyvvezető Nagypall 
- Magyar Köztársaság címerével 

6. Anyakönyvvezető Kátoly 
- Magyar Köztársaság címerével 

7. Anyakönyvvezető Kékesd 
- Magyar Köztársaság címerével 
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8. Anyakönyvvezető Szellő 
- Magyar Köztársaság címerével 

9. Anyakönyvvezető Fazekasboda 
- Magyar Köztársaság címerével 

10. Anyakönyvvezető Erdősmecske 
- Magyar Köztársaság címerével 

11. Népességnyilvántartás Erzsébet 
- Magyar Köztársaság címerével 

12. Anyakönyvvezető Geresdlak 
- Magyar Köztársaság címerével 

13. Népességnyilvántartás Nagypall 
- Magyar Köztársaság címerével 

14. Népességnyilvántartás Kátoly 
- Magyar Köztársaság címerével 

15. Népességnyilvántartás Kékesd 
- Magyar Köztársaság címerével 

16. Népességnyilvántartás Szellő 
- Magyar Köztársaság címerével 

17. Népességnyilvántartás Fazekasboda 
- Magyar Köztársaság címerével 

18. Népességnyilvántartás Erdősmecske 
- Magyar Köztársaság címerével 

 
Egyéb bélyegzők 
 

1. Érkeztető bélyegző Erzsébeti Törzshivatal 
2. Érkeztető bélyegző Gersedlaki Kirendeltség 
3. Érkeztető bélyegző Nagypalli Kirendeltség 
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11. számú melléklet 
 

Az ERZSÉBETI KÖZÖS HIVATAL ÁLTAL HASZNÁLT SZÁMLASZÁMOK 
 
 
Bóly és Vidéke Takaréékszövetkezet 50100026-1203100 
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12. számú melléklet 
 

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK FELSOROLÁSA, AMELYEK FELETT AZ ALAPÍTÓ 
ÖNKORMÁNYZATOK 25 % FELETTI RÉSZESEDÉSSEL TULAJDONOSI 

JOGOKAT GYAKOROLNAK 
 
 
 
Önkormányzat  Társasság megnevezése, székhelye  részesedés %-ban 
 
Geresdlak   Geresdlakért Kiemelkedően Nonprofit   100% 
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      Szentlőrinc Város Önkormányzat 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2020. március 26-i rendes/rendkívüli testületi ülésére 
 

Tárgy: Előterjesztés a Szentlőrinci Kistérségi 
Többcélú Önkormányzati Társulás, a 
Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és 
Bölcsőde, valamint a Szentlőrinci Közös 
Önkormányzati Hivatal között a 
6/2020.(III.4.) TT. számú határozattal 
elfogadott  
„Megállapodás munkamegosztás és 
felelősségvállalás rendjéről” 

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 
Véleményezésre megkapta: Jogi-Ügyrendi és Humán Bizottság 

Pénzügyi Bizottság 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 10. § (4a) bekezdése alapján, 
azon intézményeknél, ahol az átlagos statisztikai létszám nem éri el a 100 főt a gazdasági 
szervezet feladatait az irányító szerv önkormányzati alrendszerben a Közös 
Önkormányzati Hivatal látja el.  
A Szentlőrinci Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) a a 
Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde részére az Ávr. 9. § (1) bekezdés alapján a 
költségvetési tervezés, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és 
felhasználásának végrehajtása, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a 
pénzügyi számviteli rend betartása és a Költségvetési Szerv működtetése, a 
használatában lévő vagyon használata, védelme érdekében, ezen feladatok ellátására a 
Társulást létrehozó önkormányzatok a a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalt 
(továbbiakban KÖHI) jelölte ki, a Társulási megállapodás IV. fejezetének KÖHI alcím 1. 
pontjában. A Társulás létrejöttekor a társult önkormányzatok megállapodtak abban, hogy 
a KÖHI feladatait külön megállapodásban fogják szabályozni, azonban erre a 2013. óta 
nem került sor. 2019.-ben a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a Társulás 
Tanácsának jelezte ezen a hiányosságot és javaslatot tett a szabályozásra, amelyet a 
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Szabadszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője is kért a Társult 
Önkormányzatok nevében. A mellékletet képező „M E G Á L A P O D Á S munkamegosztás 
és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodást” a Társulási Tanács a Társulást 
fenntartó Önkormányzatok képviselőivel, és közös önkormányzati hivatalaival, valamint 
a Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde vezetőivel történt hosszas egyeztetés után 
6/2020.(III.4.) TT. számú határozatával a jelenlévő társulási tagok egyhangú döntésével 
fogadta el, 2020. március 4-én megtatott tanácsi ülésen. 
 
A munkamegosztási megállapodás célja, hogy a pénzügyi, számviteli rend betartásával a 
munkamegosztás és felelősségvállalás szakszerű rendjének szabályozása mellett segítse 
az eredményes, gazdaságos és hatékony intézményi gazdálkodást, ennek érdekében 
biztosítsa a szervezeti feltételeket, továbbá biztosítsa a vonatkozó jogszabályok 
betartását a hatékony együttműködés során, valamint egyértelműen rögzítse a feladat-, 
hatás- és felelősségi körök megosztását. 
 
A Megállapodás alapján, a KÖHI a Társulás működésével kapcsolatos alábbi feladatokat 
látja el: 

a. ellátja az adminisztrációs feladatokat (adatrögzítés, információgyűjtés, 
ügykezelés); 

b. elvégzi a társulási ülések előkészítésével kapcsolatos feladatokat (előterjesztések, 
meghívók készítése, határozat kivonatok küldése) 

c. számviteli szolgáltatást végez, intézi a számlák könyvelését, ellátja a gazdálkodási, 
ügyviteli feladatokat, 

d. elkészíti a Társulás üléseinek jegyzőkönyveit és megküldi azokat a Baranya Megyei 
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeletének, 

e. intézi a Társulás nyertes pályázatai adminisztrációs ügyeit, 
f. ellát minden olyan tevékenységet, amelyet a Társulási Tanács a feladatkörébe utal. 

 
Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde tekintetében: a megállapodásban 
meghatározott pénzügyi és gazdálkodási (munkaügyi), belső ellenőrzési feladatokat látja 
el. 
 
A Társulás működésével összefüggő hivatali feladatellátáshoz az önkormányzatok 
létszám- arányosan járulnak hozzá. A költségvetési évre készített költségvetési koncepció 
irányszámot a KÖHI az önkormányzatoknak tárgyév február 5-ig megküldi. A kiadáshoz 
való hozzájárulást az így elkészített költségvetési terv alapján fizetik meg az 
önkormányzatok. A folyamatos likviditás biztosítása érdekében az átutalás havonta, 
minden hó 5-ig történik a Társulás számlájára. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet tárgyalja meg az előterjesztést és hagyja jóvá a 
mellékletet képező „M E G Á L A P O D Á S munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 
szóló megállapodást”. 
 
Kelt: Szentlőrinc, 2020. március 13. 
 
          Koltai Péter 
         polgármester 
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Határozati javaslat: 

 
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testület 

……/2020. ( III.26.) KT. H a t á r o z a t a 
 

Szentlőrinci Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás, a Szentlőrinci 
Kistérségi Óvoda és Bölcsőde, valamint a Szentlőrinci Közös Önkormányzati 

Hivatal között a 6/2020.(III.4.) TT. számú határozattal elfogadott  
„Megállapodás munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről” 

 
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Szentlőrinci Többcélú Társulás 
Társulási Tanács 2020. március 4-i ülésén a /2020.(III.4.) TT. számú határozattal 
elfogadott - „Megállapodás munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről” szóló 
megállapodást, valamint az ez alapján elkészített egységes szerkezetű „Társulási 
Megállapodást” jóváhagyja. 
 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Végrehajtó: Koltai Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
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Ügyiratszám: 001/3118-5/2020. 
Szerződésszám 3118/2020/TT  
Ügyintéző: Dr. Tóth Sándor jegyző  
Postacím: 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
E-mail: jegyzo@szentlorinc.hu  
Tárgy: Megállapodás munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről. 
 
 

M E G Á L L A P O D Á S 
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről 

 
 Mely létrejött egyrészről a  
 
Szentlőrinci Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás (7940 Szentlőrinc, 
Templom tér 8., KSH statisztikai számjel: 15587206-8411-327-02, adószáma: 
15587206-1-02, PIR száma: 587206) képviseletében Koltai Péter elnök, mint gazdasági 
szervezettel nem rendelkező Költségvetési Szerv (a továbbiakban: Társulás),  
 
Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde (7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc utca 2., OM 
azonosító: 202346. Adószám: 16630149-1-02., PIR szám: 631211.) képviseletében 
Molnár Judit intézményvezető, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező 
Költségvetési Szerv (a továbbiakban: Óvoda),  
 
együtt Költségvetési Szerv, 
 
másrészről   
 
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal (7940 Szentlőrinc, Templom tér 8., PIR 
száma: 808729, KSH statisztikai számjel: 15808725-8411-325-02 adószáma: 15808725-
1-02) képviseletében dr. Tóth Sándor jegyző, mint gazdasági szervezettel rendelkező 
Költségvetési Szerv (továbbiakban: KÖHI)  
 
együttesen Megállapodó Szervezetek   
  
között az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/20ll. (XII. 31.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 9. § (5) bekezdése alapján az alábbiak szerint:    
 

Bevezetés 
 

1. Felek megállapodnak, hogy együttműködésük során a központi jogszabályok és 
jelen megállapodásban foglalt elvek szerint járnak el.  

 
2. Ezen megállapodás – fentiek értelmében – meghatározott pénzügyi, és 

gazdálkodási feladatok ellátására vonatkozik.  A közfeladat, illetve a közvetlen 

mailto:titkarsag@szentlorinc.hu
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szakmai tevékenységre vonatkozó feladatokat, mint oktatás, nevelés ez a 
megállapodás nem tartalmazza.   

 
3. A munkamegosztási megállapodásban rögzített feladatok és felelősségi körök az 

alábbi alapdokumentumok és szabályzatok figyelembevételével és azzal 
összhangban készültek:  

 Társulási Megállapodás,  
 Alapító okirat,   
 Szervezeti és Működési Szabályzat,  
 A Megállapodó Szervezetek belső szabályzatai,  

 
4. A Társulási Tanács munkaszervezeti, döntési előkészítési és végrehajtás 

szervezési feladatainak ellátásában megállapodás alapján a KÖHI látja el. 
 

5. A KÖHI a Társulás működésével kapcsolatos alábbi feladatokat látja el: 
a) ellátja az adminisztrációs feladatokat (adatrögzítés, információgyűjtés, 

ügykezelés); 
b) elvégzi a társulási ülések előkészítésével kapcsolatos feladatokat 

(előterjesztések, meghívók készítése, határozat kivonatok küldése) 
c) számviteli szolgáltatást végez, intézi a számlák könyvelését, ellátja a 

gazdálkodási, ügyviteli feladatokat, 
d) elkészíti a Társulás üléseinek jegyzőkönyveit és megküldi azokat a Baranya 

Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeletének, 
e) intézi a Társulás nyertes pályázatai adminisztrációs ügyeit, 
f) ellát minden olyan tevékenységet, amelyet a Társulási Tanács a feladatkörébe 

utal. 
 

6. A Társulás működésével összefüggő hivatali feladatellátáshoz az 
önkormányzatok létszám- arányosan járulnak hozzá. A költségvetési évre 
készített költségvetési koncepció irányszámot a KÖHI az önkormányzatoknak 
tárgyév február 5-ig megküldi. A kiadáshoz való hozzájárulást az így elkészített 
költségvetési terv alapján fizetik meg az önkormányzatok. A folyamatos likviditás 
biztosítása érdekében az átutalás havonta, minden hó 5-ig történik a Társulás 
számlájára. 

 
7. A KÖHI az Költségvetési Szerv tekintetében: az e megállapodásban meghatározott 

pénzügyi és gazdálkodási (munkaügyi) feladatokat látja el. 
 

I.  
Jogszabályi háttér 

  
8. A kölcsönös együttműködés szabályait az alábbi jogszabályok határozzák meg:  

  
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)  
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 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. ( XII.31.) 
Kormányrendelet (Ávr.)  

 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv.tv.)  
 a Költségvetési Szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. ( XII.31.) Kormányrendelet   
 az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet  
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Kt.)  
 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.)  
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény   
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi 

szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó 
szervek és személyek által kezelt személyes adatokról  

 15/1998. (VI. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről - 38/2011. (X.5.) NGM rendelet a gyermekjátékok 
biztonságáról 

 1/2000 (I.7) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 
szociálisintézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről - 8/2000. 
(VIII.4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak 
működési nyilvántartásáról  

 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról  

 257/2000. (XII.26.) Korm.rend.  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
ágazatban történő végrehajtásáról  

 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 
ellenőrzéséről  

 415/2015. (XII.23.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
igénybevevői nyilvántartásáról, és az országos jelentési rendszerről 

  
II. 

A munkamegosztási megállapodás célja 
  

9. A Társulás és az Óvoda részére az Ávr. 9. § (1) bekezdés alapján a költségvetési 
tervezés, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és 
felhasználásának végrehajtása, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és 
a pénzügyi számviteli rend betartása és a Költségvetési Szerv működtetése, a 
használatában lévő vagyon használata, védelme érdekében, ezen feladatok 
ellátására a Társulást létrehozó önkormányzatok a KÖHI-t jelölte ki, a Társulási 
megállapodás IV. fejezetének KÖHI alcím 1. pontjában.  
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10. A munkamegosztási megállapodás célja, hogy a pénzügyi, számviteli rend 
betartásával a munkamegosztás és felelősségvállalás szakszerű rendjének 
szabályozása mellett segítse az eredményes, gazdaságos és hatékony intézményi 
gazdálkodást, ennek érdekében biztosítsa a szervezeti feltételeket, továbbá 
biztosítsa a vonatkozó jogszabályok betartását a hatékony együttműködés során, 
valamint egyértelműen rögzítse a feladat-, hatás- és felelősségi körök 
megosztását. 

 
III. 

Az együttműködés általános szabályai 
 

11. A Költségvetési Szerv az előző pontban felsorolt feladatait KÖHI az állományába 
tartozó alkalmazottakkal, a munkamegosztási megállapodásban rögzített módon 
a székhelyén látja el. A munkamegosztási megállapodás nem sértheti 
Költségvetési Szerv előirányzatok feletti szakmai döntési rendszerét, szakmai 
döntéshozó szerepét, önálló jogi személyiségét és felelősségét. 

 
12. A Megállapodó Szervezetek közösen felelősök a munkamegosztás 

megszervezéséért és végrehajtásáért, az éves költségvetésben és annak 
módosításaiban meghatározott előirányzatok figyelemmel kíséréséért és 
betartásáért, továbbá a belső kontrollrendszer kialakításáért és működtetéséért. 

 
13. A KÖHI a számviteli politikája keretében elkészített szabályzatok (eszközök és 

források leltárkészítési és leltározási szabályzata, az eszközök és források 
értékelési szabályzata, a pénzkezelési szabályzat, kiküldetési szabályzat) a 
felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata és a 
számlarend előírásait, továbbá az Ávr. 13. § (2) bekezdésében meghatározott 
szabályzatokat alkalmazza Költségvetési Szerv tekintetében, az azokban 
előírtakat kötelező érvénnyel betartják. 

 
14. A KÖHI és a Költségvetési Szerv együttműködésének célja a hatékony, szakszerű 

és észszerűen takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeinek 
megteremtése.   

 
15. Az együttműködés nem csorbíthatja a Költségvetési Szerv gazdálkodási, szakmai 

döntési jogosultságát, önálló jogi személyiségét és felelősségét.  
 

16. A KÖHI biztosítja a törvényes, szabályszerű és ésszerű gazdálkodás feltételeit.  
 

17. A Költségvetési Szerv működtetéséért, üzemeltetéséért a Társulás vezetője, tagjai 
és az Óvoda intézményvezetője a felelős a Társulási Megállapodásban, munkaköri 
leírásban és az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint.  
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18. A Költségvetési Szerv kötelezettségvállalási, utalványozási és teljesítésigazolási 
jogkört gyakorol. A törvényesség betartását, a gazdasági események 
szabályosságát a KÖHI az érvényesítés, ellenjegyzés kizárólagos gyakorlásával 
biztosítja.  

 
19. A főkönyvi könyvelést a KÖHI vezeti. Gondoskodik a Költségvetési Szerv 

költségvetésének elkészítéséről, a gazdálkodásról szóló könyvek vezetéséről, a 
beszámoló és az időközi jelentések elkészítéséről.  

 
20. A Költségvetési Szerv által teljesített valamennyi adatszolgáltatás valódiságáért 

saját nyilvántartási rendszerénél az Óvoda vezetője, míg a pénzügyi és egyéb 
információ-szolgáltatások tekintetében az KÖHI felel.   

 
21. Az Óvoda és a Társulás önálló fizetési számlával és ahhoz kapcsolódó önálló 

pénztárral rendelkezik, amely a KÖHI pénztárában található.  
 

22. A Költségvetési Szerv önálló adószámmal, bankszámlaszámmal, PIR számmal és 
KSH számmal rendelkeznek.  

 
23. A Költségvetési Szerv vezetőinek feladata, kötelessége és felelőssége a 

munkáltatói jogkör gyakorlása, az önálló bérgazdálkodás.  
 

24. A KÖHI a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvényben, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. ll.) Korm. 
rendelet, továbbá az önkormányzati társulási döntésekben foglaltaknak 
megfelelően végzi a gazdálkodással kapcsolatos feladatait.  

  
IV. 

A KÖHI (KÖHI) 
  

25. A KÖHI saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és 
felelőssége van. Alaptevékenységét önállóan látja el.    

 
26. A megállapodó szervezetek előzetesen rögzítik, hogy az Áht. és az Ávr. szerint, és 

a fenntartó döntése alapján a KÖHI rendelkezik felelős gazdasági szervezettel. A 
gazdasági szervezet vezetőjének az Ávr. 12.§-ban előírt képesítési feltételekkel 
kell rendelkeznie, alaphelyzetben a felsőoktatásban szerzett végzettséggel és 
emellett államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel, valamint 
mérlegképes regisztrációval.  
 

27. A KÖHI felelős a szabályos gazdasági, pénzügyi, számviteli rend betartásáért. 
Amennyiben a gazdasági, pénzügyi, számviteli rend sérül, vagy a zavartalan 
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működéshez és gazdálkodáshoz szükséges likviditás nem biztosított azt jelezni 
köteles a Költségvetési Szerv vezetőinek.   

  
28. A KÖHI ellátja: a Költségvetési Szerv előirányzatai tekintetében a tervezési, 

gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási, pénzügyi, 
számviteli feladatokat. 

 
29. A KÖHI ügyrenddel és belső szabályzataiban rendezi a működéséhez, 

gazdálkodásához kapcsolódó és pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem 
szabályozott kérdéseket. A KÖHI pénzügyi-gazdasági szabályai a 44. pont szerint 
kiterjednek a Költségvetési Szervre, míg az egyéb szabályozás tekintetében (45. 
pont) eltérő szabályozás hiányában, nem érintve az intézmények szakmai 
önállóságát. A szabályzatok elkészítése, folyamatos aktualizálása az Óvoda és 
KÖHI közös feladata.    
 

30. A KÖHI számára megjelölt, vagy a jogszabályban (is) rögzített feladatok ellátása, 
érdekében gazdasági intézkedéseket hoz. Elkészíti a gazdálkodás szabályait 
rögzítő dokumentumokat mely szabályzatok kiterjednek az Óvodára is, a 
betartásáért az Óvoda esetében az óvoda vezetője felelősséggel tartozik.  

 
VI.  

Az együttműködés általános szabályai 
 

31. Szabályozottság, jogkörök A KÖHI a gazdálkodással összefüggő kérdésekben 
figyelemmel kíséri a hatályos törvényeket, rendeleteket, a helyi önkormányzati 
rendeleteket, és szabályzatokat, azok előírásait, változásait. Ezekről a hozzá 
tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményt informálja, a 
gyakorlatban történő betartásukat elősegíti, és nyomon követi. Elkészíti a 
bevallásokat, statisztikákat, melyet továbbít a megfelelő szerv felé. A 
kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört a Költségvetési Szervek vezetői 
gyakorolják. A törvényesség betartását, a gazdasági események szabályosságát a 
KÖHI kijelölt munkatársa az átutalások, a kiadott ellátmányok érvényesítése, 
pénzügyi ellenjegyzése során ellenőrzi. Hiba esetén felhívja az érintett 
intézményvezető figyelmét a korrigálásra, illetve további intézkedésre.  Az Óvoda 
a számlakísérő táblázatba felvezeti a számlákat, melyeket a KÖHI felé megküld. 
Az Óvoda és a Társulás szerződéseinek pénzügyi és jogi ellenjegyzését a KÖHI 
látja el a belső szabályzása szerint. A munkáltatói jogkör gyakorlása, az önálló 
bérgazdálkodás a Költségvetési Szerv vezetőjének a feladata. A munkaügyi iratok 
szabályszerű kitöltése, a folyamatos tájékoztatás, a hiteles adatszolgáltatás, az 
analitikus bérnyilvántartás pontos vezetése a KÖHI feladata. 

 
32. Bizonylati rend Az egységes nyilvántartás érdekében mind a Költségvetési Szerv 

a KÖHI által rendszeresített bizonylatokat köteles használni (ASP). Munkaügyi 
iratok, pénzügyi dokumentumok esetében az eredeti bizonylatokat a KÖHI őrzi. 

mailto:titkarsag@szentlorinc.hu


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szentlőrinci Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás 
 

7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 

Munkaszervezet:  
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 

7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
                             +36-73 570-000           +36-73 371-001           titkarsag@szentlorinc.hu  Honlap: www.szentlorinc.hu 

7 

Minden más esetben a szabályszerű bizonylati rend a döntő. Az analitikus 
nyilvántartások egyeztetésére, ellenőrzésére a pénzügyi szabályzatok előírásai 
vonatkoznak.   

 
33. Előirányzat Az intézmény besorolásától függetlenül, az irányító szerv által, 

részére jóváhagyott saját költségvetési előirányzata keretén belül köteles 
gazdálkodni. Ennek betartásáért mindig az adott intézmény egyszemélyi 
felelősséggel felruházott vezetője felel.  

 
34. A KÖHI, Gazdasági Szervezete  

a. az előirányzatok nyilvántartását, módosítását és felhasználását oly módon 
köteles vezetni, hogy abból bármikor megállapíthatóak legyenek az 
intézményre vonatkozó adatok. A havonta elkészített 
adatszolgáltatásokból, az intézményre vonatkozó adatokat, tárgyhót 
követő 25-ig eljuttatja a Társulás és az Óvoda vezetőjének. A KÖHI, 
költségvetésében, könyvelésében, és analitikus nyilvántartásaiban a 
Társulás és az Óvoda tekintetében elkülönített előirányzatokkal dolgozik, 
amelyet kizárólag a Társulás és az Óvoda érdekében használhat fel.   A 
fentiek be nem tartása esetén az irányító szerv az előirányzatok feletti 
rendelkezési jogosultságot visszavonhatja, korlátozhatja, illetve 
elrendelheti a munkamegosztási megállapodás módosítását.  

b. közreműködik az elemi költségvetés elkészítésében, aláírást követően 
gondoskodik a beküldésről, rögzíti a ASP rendszerben történő 
rögzítéséről, az előirányzatok könyveléséről - vezeti a 
kötelezettségvállalás nyilvántartást, a Társulás és az Óvoda vezetőjének 
egyetértésével előkészíti az előirányzat módosításokat, saját hatáskörű 
előirányzat módosítást. A költségvetési határozattal összhangban könyveli 
az előirányzat változásokat, változás esetén aktualizálja a likviditási tervet  

 
35. Számvitel A számviteli és pénzügyi nyilvántartásokat, főkönyvi könyvelést a 

Gazdasági Szervezet vezeti, gondoskodva arról, hogy az intézmények gazdasági 
eseményei egymástól elkülönüljenek. A beérkezett bizonylatok feldolgozása a 
Gazdasági Szervezet azzal megbízott munkatársának feladata, melyet az ASP 
Pénzügyi Integrált Rendszer különböző moduljaival lát el. 

 
36. Pénzellátás A KÖHI, valamint a Költségvetési Szerv a bevételeik beszedésére és 

kiadásaik teljesítésére önálló bankszámlával rendelkeznek. Banki átutalás csak az 
óvoda vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott személy utalványozása 
alapján történhet. A bankszámláról felvett készpénz elszámolása 30 napon belül, 
az eredeti bizonylatok csatolásával történik. A pénztárosi feladatokat a KÖHI 
pénztárosa látja el.  Az Óvoda akadálymentes működése érdekében a pénztárból 
az Óvoda ellátmányt vesz fel, melyről a pénzkezelési szabályzat szerinti 
elszámolási kötelezettséggel rendelkezik.  Az intézményvezető készpénzfelvétele 
a bank által rendelkezésre bocsátott csekken keresztül történik, a banknál 
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bejelentett módon, az az óvoda vezetője és KÖHI gazdasági vezetőjének együttes 
aláírásával.  

 
37. A kiadások teljesítéséhez szükséges limit igénylése a felmerült kiadások 

mértékében a Gazdasági Szervezet feladata.  
 

38. A készpénzforgalom bonyolítása a Gazdasági Szervezetnél található 
házipénztárában a feladattal megbízott pénztáros közreműködésével, a ASP 
program segítségével történik.  

 
39. A pénzkezelés során a belső szabályzatokban leírtak szerint kell eljárni.  

 
40. Tárgyi eszköz nyilvántartás A tárgyi eszközök nyilvántartása a gazdasági 

szervezet feladata. A nyilvántartás vezetése az ASP program segítségével 
történik. Az Óvoda a hatályos selejtezési és leltározási szabályzat alapján 
végrehajtja a selejtezést és leltárt készít, a KÖHI segítségével.  A KÖHI 
gondoskodik a beszerzett eszközök nyilvántartásáról, az értékcsökkenés 
elszámolásáról, a leltározásról és az óvoda vezetőjének javaslatára történő 
selejtezésről, könyvekből történő kivezetéséről A leltározás és selejtezés 
lebonyolítása a leltározási és selejtezési szabályzatban előírtak szerint történik.  
 

41.  Munkaügy, HR feladatok ellátása A munkaügyi adminisztrációs feladatokat, az 
iratok szabályszerű kitöltése, a folyamatos tájékoztatás, a hiteles adatszolgáltatás, 
az analitikus bérnyilvántartás pontos vezetése a KÖHI feladata.  

 
VI. 

A belső kontrollrendszer kialakítása működtetése 
 

42. A KÖHI a Költségvetési Szerv működésének folyamatára és sajátosságaira 
tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a szervezet belső 
kontrollrendszerét. A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, 
eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek alapján a Költségvetési Szerv 
érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a 
vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás 
követelményeit. A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése során a 
Költségvetési Szerv vezetőjének figyelembe kell vennie a minisztérium által 
közzétett módszertani útmutatókban foglaltakat. A belső kontrollrendszer 
fejlesztése során figyelembe kell venni az államháztartási külső ellenőrzést és 
belső ellenőrzést végző szervek által megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat. 
A Költségvetési Szerv igazgatója köteles olyan monitoring rendszert működtetni, 
mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának 
nyomon követését.  
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43. Kontrollkörnyezet: A Költségvetési Szerv vezetője köteles olyan 
kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben világos a szervezeti struktúra, 
egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az 
etikai elvárások a szervezet minden szintjén, átlátható a humánerőforráskezelés.         
Az Költségvetési Szerv a KÖHI-vel együttműködve köteles elkészíteni és 
rendszeresen aktualizálni a Költségvetési Szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely a 
Költségvetési Szerv működési folyamatainak szöveges, táblázatba foglalt, vagy 
folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi 
és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, 
lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését. Az intézmény 
ennek a kötelezettségének a szabályozottsággal tesz eleget, vagyis köteles a 
szabályzatokat elkészíteni, illetve a KÖHI által készített és az intézményre 
kiterjesztett szabályzatok előírása szerint eljárni.  

 
44. A Gazdasági Szervezet által készített és az Óvodákra is kiterjesztett szabályzatok:  
 Számviteli Politika Szabályzat, Számlarend  
 Leltározási és leltárkészítési  
 Szabályzat   
  Értékelési Szabályzat  
  Pénzkezelési Szabályzat  
  Bizonylati Szabályzat  
 Ügyrend  
 Kötelezettségvállalás, Érvényesítés, Utalványozás és Ellenjegyzés Rendjének 

Szabályzata  
 Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének rendjéről szóló 

Szabályzat.  
 Beszerzési és közbeszerzési Szabályzat  
 Önköltségszámítás rendjének Szabályzata  
 Belső Ellenőrzési Kézikönyv 
  Informatikai Biztonsági Szabályzat (GDPR szabályzat) 

 
45. Az Intézmények által készített és saját működésére vonatkozó belső szabályzatok 

(eltérő szabályozás hiányában a KÖHI szabályozása terjed ki rá):  
 Szabálytalanságok kezelése  
 Kockázatkezelés  
 Vezetékes és mobiltelefon használati szabályzat  
 Közérdekű adatszolgáltatásra vonatkozó szabályzat 
 A belső kontrollrendszerrel kapcsolatos szabályzatok:  
 Integrált kockázat kezelési szabályzat Szervezeti integritást sértő események 

kezelése  
 Ellenőrzési nyomvonalak 

  
46. Intézmények által készített és saját működésére vonatkozó belső szabályzatok. 
 Iratkezelési Szabályzat.  
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 Munkavédelmi Szabályzat  
 Tűzvédelmi Szabályzat  
 Juttatási és cafeteria szabályzat  
 Egyéb szakmai (ágazati) tárgyú utasítások, szabályzatok.  

 
47. A belső ellenőrzés a KÖHI belső ellenőrének feladata.  

 
48. Kontrolltevékenység a Költségvetési Szerv vezetője kötelesek a szervezeten 

belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok 
kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. Köteles a vezetői 
ellenőrzéseket lefolytatni, azt dokumentálni és a szabálytalanságokat kezelni.  A 
Költségvetési Szerv vezetője köteles a Költségvetési Szerv belső szabályzataiban 
legalább az alábbiakat szabályozni:    

a. engedélyezési és jóváhagyási eljárások,  
b. az információkhoz való hozzáférés 
c. fizikai kontrollok (hozzáférés az eszközökhöz),  
d. beszámolási eljárások.  

 
49. Információ és kommunikáció Az együttműködő felek kötelesek olyan 

rendszereket kialakítani és működtetni, melyek biztosítják a megfelelő 
információk, a megfelelő időben történő áramlását.  

 
50. Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy kell 

működtetni, hogy azok hatékonyak, megbízhatóak és pontosak legyenek, a 
beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg legyenek határozva. 
Ennek érdekében köteles a vezetői ellenőrzéseket lefolytatni, azt dokumentálni 
és a szabálytalanságokat kezelni.    

  
51. A teljesített adatszolgáltatások valódiságáért a Társulás tekintetében a Tanács 

elnöke, az Óvoda tekintetében az óvoda vezetője a felelős. A KÖHI rendelkezésére 
bocsátott adatok, és az ezekből készített összesítések, egyéb pénzügyi 
adatszolgáltatások tekintetében a KÖHI és az adatszolgáltató Költségvetési Szerv 
vezetője felel. A harmadik fél felé teljesített adatszolgáltatás határidejének 
betartásáért a küldő fél felel, ezért a KÖHI az eredeti határidőtől eltérő határidőt 
is kiköthet. Az együttműködő felek egymást időben tájékoztatják, és korrekt 
módon informálják az intézményben történt valamennyi gazdasági eseményről, 
illetve gazdasági kérdésben a harmadik fél számára nyújtott adatszolgáltatásról. 
Ezek történhetnek elektronikus módon és papír alapon a hatályos iratkezelési és 
egyéb szabályzatok szerint.   

       
52. Integrált kockázatkezelés A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői 

ellenőrzés tekintetében a Kockázatkezelés belső szabályozását az intézmények 
önállóan készítik el.  
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53. A Költségvetési Szerv vezetője köteles a kockázati tényezők figyelembevételével 
kockázatelemzést végezni és kockázatkezelési rendszert működtetni.  

                  
54. A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani a Költségvetési 

Szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. A kockázatkezelés 
keretében meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket 
és megtételük módját.  

 
55. A szervezet működésében rejlő kockázatos területek kiválasztására objektív 

kockázatelemzési módszert kell alkalmazni a minisztérium által kiadott 
módszertani útmutatók alapján.  

 
56. A szabálytalanságok kezelése A Költségvetési Szerv tevékenységében 

előforduló gondatlanságból vagy a szabályok szándékos megsértésével, az 
előírásoktól eltérő szabálytalan gyakorlatok folytatásra a Költségvetési Szerv 
vezetőjének gondoskodnia kell a szervezeti integritást sértő események 
bekövetkezésének megakadályozásáról, előfordulásuk mérsékléséről, mivel a 
szervezeti integritást sértő események a szervezet számára kárt okozhatnak, és 
veszélyeztetik a meghatározott célok elérését.  Ezért az Óvoda vezetője (a KÖHI-
vel közösen) köteles szabályozni a szervezeti integritást sértő események 
kezelésének eljárásrendjét – és gyakorlati alkalmazását biztosítani – amely 
garanciát jelent a szervezeti integritást sértő események időbeni feltárására, és a 
szükséges intézkedések megtételére. A szervezeti integritást sértő események 
kezelésére vonatkozó szabályzat hozzájárul a kontrollkörnyezet teljességéhez, 
biztosítja a kockázatkezelés eredményességét és az információk hatékony és 
megfelelő áramlását.  

 
VI. 

Az együttműködés sajátos szabályai 
 

57. Az éves költségvetés tervezése, elkészítése A KÖHI, valamint a hozzá tartozó 
Költségvetési Szerv, külön jogszabályban előírt tartalommal évente elemi 
költségvetést készítenek, a KÖHI munkatársainak közreműködésével, ami 
kiterjed az ellenőrzésre, egyeztetésre és összesítésre. 

 
58. Az éves költségvetés tervezése során a KÖHI gazdasági vezetője (pénzügyi 

osztályvezető) az óvoda vezetőjével köteles egyeztetni, az adott intézmény 
igényeit írásban megkérni, a költségvetés tervezetbe beépíteni, az óvoda vezetője 
a jogszabályoknak megfelelően tanácsokkal ellátni, figyelembe véve az irányító 
szerv előírásait is. A gazdasági vezetőnek a költségvetési javaslat összeállításakor 
meg kell tervezni a meghatározott keretszámok alapján mindazokat a bevételeket 
és kiadásokat, amelyek forrástól függetlenül a feladatokkal kapcsolatosak, a 
tapasztalatok alapján rendszeresen előfordulnak, vagy eseti jelleggel várhatóak, 
jogszabályon, szerződéses kötelezettségen, megállapodáson alapulnak, az 

mailto:titkarsag@szentlorinc.hu


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szentlőrinci Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás 
 

7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 

Munkaszervezet:  
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 

7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
                             +36-73 570-000           +36-73 371-001           titkarsag@szentlorinc.hu  Honlap: www.szentlorinc.hu 

12 

eszközök hasznosításával függenek össze. A személyi juttatások és járulékok, a 
működtetéshez szükséges valamennyi dologi kiadás, illetve a beruházás 
tervezése az óvodaigazgató kötelessége, A Költségvetési Szerv a KÖHI-n keresztül 
küldi meg a fenntartó önkormányzatoknak az éves költségvetési tervet.  

  
59. Előirányzat módosítás, átcsoportosítás a jogszabályok és a Társulás költségvetési 

határozatában foglaltak, valamint az Alapító Okirat szerint történhet. 
 

60. Amennyiben az Óvoda kezdeményezi az éves költségvetés módosítását, a 
javaslatot, írásban, megküldi a KÖHI-nek, amely ellenőrzés után összesíti a 
módosítási igényeket. Az Óvoda előirányzatának módosítási kérelme az óvoda 
vezetőjének aláírásával, illetve a gazdasági vezetőnek az ellenjegyzésével 
továbbítható a KÖHI és a Társulás vezetője felé.  

 
61. A változtatás kezdeményezéséhez, minden esetben az intézmény vezetőjének 

egyetértése, írásos szándéknyilatkozata szükséges.  
 

62. A Társulás által elrendelt előirányzat módosítás végrehajtásáért az érintett óvoda 
vezetője, és a KÖHI vezetője együttesen felel.  

 
63. Az előirányzatok felhasználása Az elemi költségvetés időarányos 

felhasználásának ellenőrzését, a KÖHI végzi, betartása az intézmény felelőssége. 
Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, 
és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel. Az előirányzat-
felhasználásáról a Költségvetési Szerv saját maga gondoskodik.  

 
64. A munkaerő-gazdálkodás, bérgazdálkodás szabályai A Költségvetési Szerv 

vezetője önálló bérgazdálkodói jogkörrel rendelkezik. A Költségvetési Szerv a 
személyi juttatások és a létszám előirányzatával - a rá vonatkozó munkajogi 
előírások figyelembevételével - önállóan gazdálkodik.  

 
65. A Magyar Állam Kincstárból (MÁK) érkező könyvelési anyag könyvelése, a 

beérkező adatok összesítése a Társulás Tanácsa felé a KÖHI feladata. Az óvodától 
beérkező adatok hitelességéért, pontosságáért az óvoda vezetője felel. A nem 
rendszeres kifizetések (utazási költségtérítés, cafeteria, jubileumi jutalom, stb.) 
számfejtése, átutalása a KÖHI-be történik az intézményvezető vagy az általa 
írásban kijelölt személy teljesítés igazolását utalványozását követően. A 
távolmaradás jelentés, az Óvoda kötelessége. 

  
66. Működési kiadások, felújítás, beruházás, és vagyonkezelés Az intézmény 

feladatai közül az Óvoda látja el az alábbiakat: 
  

a. Gondoskodik a munkaerő foglalkoztatásáról, szervezi, irányítja a 
foglalkoztatottak munkáját. Belső munkatársak segítségével ellátja a 
munkáltatói jogkör gyakorlásával összefüggő adminisztrációkat.  
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b. Gondoskodik az intézmény tevékenységének szakmai, illetve működtetési 
ellátásához szükséges, teljes körű dologi előirányzatának tervezéséről, 
ütemezéséről, felhasználásáról (szakmai anyagok, kisértékű tárgyi 
eszközök, tisztítószerek, irodaszerek, karbantartási anyagok stb. 
beszerzése).  

c. A Társulási Megállapodás szerint gondoskodik a meglévő vagyontárgyak 
folyamatos - eseti, illetve ütemterv szerinti – karbantartásáról, 
felújításáról, melyet a - a székhely (Szentlőrinc) vonatkozásában a 
KÖHI közreműködésével lát el.  

d. A vagyonkezelés feladatai külön jelentkeznek - az ingatlanvagyon, - az 
ingóvagyon, valamint a vagyoni értékű jogok tekintetében. Az intézmény 
vagyonkezelési joga addig terjed, ameddig az önkormányzat vagyonáról és 
a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendeletében 
meghatározza. Az intézmény felújítást, beruházást akkor végezhet, ha arra 
a költségvetésében jóváhagyott előirányzat van. Minden esetben 
figyelemmel kell lenni a beszerzési szabályzat, valamint a közbeszerzési 
törvény szerinti eljárásrendre.  

 
67. A pénzkezelés szabályai A KÖHI látja el a bankszámlán keresztül történő 

pénzforgalom lebonyolításával kapcsolatos feladatokat. Az intézmény a 
számlájáról felvett készpénzforgalmát a gazdasági szervezet házipénztárán és az 
intézmény pénzkezelő helyén bonyolítja, 30 napon belüli elszámolással. 
Házipénztárt a KÖHI működtet, az intézmény és tagóvodái pénzkezelő helyként 
működnek. A házipénztárt működtető KÖHI vezeti az analitikus 
nyilvántartásokat, így a pénztárból egyéb elszámolásra kiadott előlegek 
nyilvántartását is. Az előlegek, ellátmányok kiadásának és nyilvántartásának 
vezetését, elszámolás módját és adattartalmát a KÖHI által kiadott 
nyomtatványokon, a pénzkezelési szabályzatban rögzítettek szerint kell végezni. 
A pénzkezeléssel kapcsolatos elszámolás részletes eljárás rendjét, valamint a 
nyilvántartásielszámolási kötelezettséget a KÖHI által készített és az intézményre 
is kiterjesztett Pénzkezelési Szabályzat rögzíti.  

 
68. Könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok A számvitel keretén belül a KÖHI látja el 

a könyvelési feladatokat, egységesen állapítja meg az intézmény számviteli 
rendjét. A KÖHI számviteli politikája és egyéb pénzügyi szabályzatai kiterjednek a  
Költségvetési Szervre is.  A KÖHI így kialakított számviteli szabályozásainak 
azonban ki kell térnie az Óvoda gazdálkodási sajátosságaira. A szabályzatok 
előírásainak betartása az egyesített óvoda és tagóvodáira nézve kötelező.  

 
69. Készletek, tárgyi eszköz nyilvántartása, selejtezése, leltározása A készletek, 

szakmai anyagok analitikus nyilvántartása, leltározása és a selejtezési feladatok 
előkészítése, végrehajtása a leltározási és selejtezési szabályzat alapján történik, 
Immateriális javak, beruházások, tárgyi eszközök, felújítások nyilvántartásait a 
KÖHI vezeti. A fordulónapi leltározást az intézménnyel közösen a Leltározási 
szabályzat alapján végzik.  
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70. Követelések és kötelezettségek Az intézménynél keletkeznek, ezért annak 

pénzügyi, írásos dokumentumainak kiállítása az intézmény igazgatónak, vagy 
általa írásban kijelölt személynek a feladata, melyeket a KÖHI részére 
ellenjegyzésre továbbít.   

 
71. Az intézmény köteles vezetni az általa beszerzett szigorú számadású bizonylatok 

nyilvántartását. Kintlévőségek beszedése, felszólítások, behajtás törlésének 
kezdeményezése az intézményvezető kötelessége. Az a KÖHI információt 
szolgáltat a követelésekről, összegéről az intézmény felé.    

 
72. Egyéb eszközoldali elszámolások és azonosítás alatt álló tételek 

nyilvántartásának vezetése A felek kölcsönösen rögzítik, hogy a függő tételekkel 
kapcsolatos nyilvántartás pontos és folyamatos vezetése a Gazdasági Szervezet 
kizárólagos feladata.  

 
73. A KÖHI kötelezettséget vállal arra, hogy a Költségvetési Szerv beszámolójának 

rendezett értékelése érdekében a függő tételeket minden beszámolási 
kötelezettség előtt a Leltározási Szabályzatban rögzített módon és időben 
teljeskörűen leltározza és az egyenleg tartalmát részletes bemutatja.  

 
74. . Beszámolás A KÖHI kötelezettséget vállal arra, hogy a jogszabályban, illetve az 

irányító szerv által előírt időpontig, az általa kiadott szabályzat szerint elkészíti 
az intézmény pénzügyi-számviteli beszámolóit a mindenkor hatályos pénzügyi-
számviteli jogszabályok által meghatározott részletezettséggel, illetve 
tartalommal. A beszámolási kötelezettségének a KGR program segítségével 
elkészített adatszolgáltatással tesz eleget, melyet a Költségvetési Szerv vezetője 
és a gazdasági vezető aláírásával hitelesít. A KÖHI az intézmény pénzügyi 
beszámolójának az összeállításáért oly módon felel, hogy az intézmény köteles 
felelősséget vállalni az általa rendelkezésre bocsátott dokumentumok 
hitelességéért. Az intézmények szakmai beszámolóját az intézmény igazgatója 
készíti el és küldik meg a KÖHI részére tárgyévet követő év január 31-ig. A 
szakmai beszámoló részét képezi a gazdasági vezető által, a számszaki beszámoló 
mellékletét képező szöveges beszámolónak.  

  
VII. 

Kötelezettségvállalás utalványozás, teljesítésigazolása, érvényesítés 
rendje 

 
75. A jogköröket a Költségvetési Szerv írásban jelöli ki. A feladat ellátása során 

köteles figyelembe venni a kormányrendelet által meghatározott részletes 
szabályozást és a Kötelezettségvállalás, Érvényesítés, Utalványozás és 
Ellenjegyzés Rendjének előírásait is.  
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76. Kötelezettségvállalás  Kötelezettségvállalásnak minősül a munkaviszonyra 
irányuló jogviszony létesítéséről, szerződés, megállapodás, illetve más, pénzben 
kifejezhető értékű szolgáltatás teljesítésére irányuló kötelezettség vállalás, írásos 
nyilatkozat, amelyet a Költségvetési Szerv, a költségvetése előirányzatainak 
terhére, vállal, ideértve a beszerzés vagy szolgáltatás megrendeléséről elküldött 
és visszaigazolt megrendelést, a jóváhagyott feladat megvalósítása érdekében 
kötött, szerződéssel alátámasztott okmányt. Kötelezettséget az intézmény 
nevében az intézmény költségvetésében szereplő kiemelt előirányzatok erejéig 
az intézmény vezetője, vagy az általa írásban kijelölt személy vállalhat, a 
Társulási Megállapodás III. fejezete szerinti tagóvodai hozzájárulást biztosító 
önkormányzatok által kijelölt személy írásbeli hozzájárulásával, amely a 
megrendelőre, szerződésre, a számlára a „a szükségességet igazolom” kifejezés és 
a kijelölt személy aláírásával és pecsétjével történik. 

   
77. A kötelezettséget vállalása a Költségvetési Szerv vezetője, vagy az általa kijelölt 

személy pénzügyi ellenjegyzését követően, ami a Kötelezettség vállalás 
szabályzat előírásai szerinti összeghatár felett írásban történik. A 
kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba 
vételéről. A nyilvántartás tartalmazza legalább a kötelezettségvállalás 
nyilvántartási számát, a kötelezettségvállalást tanúsító dokumentum 
megnevezését, iktatószámát, keltét, a jogosult azonosító adatait, a 
kötelezettségvállalás tárgyát, összegét, évek és előirányzatok szerinti 
megoszlását, a kifizetési határidőket, továbbá a teljesítési adatokat. Az ASP 
rendszerben történik a kötelezettségvállalások nyilvántartása, melynek 
biztosításáért a gazdasági vezető a felelős. A kötelezettségvállalással 
kapcsolatban a felek kötelezettsége megoszlik, úgy, hogy a KÖHI a rendelkezésre 
álló írásos kötelezettségvállalást nyilvántartásba veszi, de az intézmény köteles a 
teljes kötelezettség vállalásáról analitikus nyilvántartást vezetni, annak 
érdekében, hogy a fel nem használt előirányzat összege bármikor megállapítható 
legyen, negyedéves egyeztetési kötelezettséggel.  

 
78. Pénzügyi ellenjegyzés A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás 

dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és az ellenjegyzés tényére 
történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával dátummal 
fedezet igazolással kell igazolni. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére 
feljogosított személynek a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli 
végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett 
pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie. A kötelezettségvállalás 
ellenjegyzésére a KÖHI esetén a gazdasági vezető vagy az általa írásban kijelölt, a 
Költségvetési Szerv alkalmazásában álló személy jogosult.  Az ellenjegyzés előtt a 
gazdasági vezetőnek minden esetben meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott, 
illetve a módosított költségvetési előirányzat fel nem használt összege biztosítja a 
fedezetet, és a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó 
szabályokat. Amennyiben nincs megfelelő fedezet, külső forrás, „nem teljesíthető 
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fedezethiány miatt” megjegyzéssel visszaküldi az intézmény vezetőjének további 
intézkedésre.   

 
79. Teljesítés igazolása A teljesítés igazolására jogosult személyeket – az adott 

kötelezettségvállaláshoz, vagy a kötelezettségvállalások előre meghatározott 
csoportjaihoz kapcsolódóan – a kötelezettségvállaló írásban jelöli ki. A teljesítés 
igazolása a kiadás érvényesítése előtt történik a rendelkezésre bocsátott 
nyomtatványokon. A teljesítés igazolása során, ellenőrizhető okmányok alapján 
ellenőrizni, igazolni kell a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, 
ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében annak 
teljesítését. A teljesítés igazolását az igazolás dátumának, és a teljesítés tényére 
történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával az erre 
rendszeresített okmányon kell igazolni.  A teljesítés igazolását az 
intézményvezető által, írásban kijelölt személy végzi.  

 
80. Érvényesítés Kifizetések esetén a teljesítés igazolása alapján az érvényesítőnek 

ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző 
ügymenetben az Áht., az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásait, 
továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e. Ha az érvényesítő a 
jogszabályok, szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles ezt jelezni az 
utalványozónak. Az érvényesítés nem tagadható meg, ha ezt követően az 
utalványozó erre írásban utasítja.  Az érvényesítés az okmány utalványozása előtt 
történik. Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló 
megjelölést és az érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását. Az érvényesítési 
feladatokat ellátó személynek pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább 
középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell 
rendelkeznie, ezért ezt a feladatot a KÖHI, a gazdasági vezető által írásban kijelölt 
személyen keresztül látja el.  

 
81. Utalványozás A kiadások teljesítését és a bevételek elszámolását az érvényesített 

utalvány alapján történik. Utalványozásra az intézmény vezetője, vagy az általa 
írásban kijelölt személy jogosult. Utalványozni az érvényesített Gazdasági 
Szervezet által rendszeresített utalványon, írásbeli rendelkezéssel lehet. Nem kell 
utalványozni a termék értékesítéséből, szolgáltatás nyújtásából – számla, 
egyszerűsített számla, számlát helyettesítő okirat, készpénzátutalás alapján – 
befolyó, valamint a közigazgatási hatósági határozaton alapuló bevételek, egyéb 
bevételek, támogatások, a fizetési számla vezetésével és az azon végzett 
műveletekkel kapcsolatban a számlavezető által felszámított díjakkal, 
költségekkel kapcsolatos kiadásokat, bevételeket. Ettől eltérni a Kötelezettség 
vállalás szabályzat szerint lehet.  

 
82. Összeférhetetlenségi és nyilvántartási szabályok A kötelezettségvállaló és a 

pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy 
nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet 
azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló 
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személyével. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, 
utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a 
személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) 
szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el. A kötelezettséget vállaló 
szerv a kötelezettségvállalásra, teljesítés igazolására, utalványozásra jogosult 
személyekről és aláírás-mintájukról naprakész nyilvántartást vezet. A 
megbízásokat, kijelöléseket, azok módosítását, visszavonását az intézmény, 
aláírás mintával együtt köteles a Gazdasági Szervezet részére megküldeni, mely a 
Kötelezettség vállalás szabályzat részét képezi.  

  
VIII. 

Az információáramlás 
 

83. Az információáramoltatás a megállapodás fenti pontjaiban rögzítettek szerint, 
mindkét fél kötelessége.  

 
84. Az információszolgáltatás A különböző szintű szabályokban előírt 

információszolgáltatási kötelezettség továbbítása, a továbbítást megelőző 
adategyeztetés, adatgyűjtés a mindkét szerv feladata. Az Óvoda azonban köteles 
azon dokumentumokat, illetve a KÖHI által rendszeresített, és a pénzügyi 
szabályzatoknak megfelelő tartalommal ellátott nyilvántartásokat vezetni, és 
azokat rendelkezésre bocsátani, melyek lehetővé teszik a KÖHI - közös, összevont 
adatokat tartalmazó - információszolgáltatását. Ezen információk teljes 
körűségéért, a költségvetési kapcsolatok bemutatásának valódiságáért a 
gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény tekintetében az óvodaigazgató, 
és a gazdasági vezető tartozik felelősséggel. A felsorolt személyek felelőssége 
kiterjed továbbá a szolgáltatott adatok valódiságára, a számviteli szabályokkal és 
az analitikával való tartalmi egyezőségre is. Az információ áramoltatás mindkét 
fél érdeke és feladata, így a gazdálkodással kapcsolatos információ elmaradása 
esetén a KÖHI gazdasági vezetője írásban felszólíthatja az intézmény igazgatóját a 
hiányos információ és adatszolgáltatással kapcsolatos következményekre. A 
határidők betartás az intézményvezető, illetve az általa kijelölt a munkaköri 
leírásban meghatározott feladatok tekintetében az adott személy kötelessége. A 
határidők be nem tartása, illetve a hibás, tartalmilag helytelen adatszolgáltatásért 
a Költségvetési Szerv felelős, ezért a felelősségre vonás rendjét, 
szabálytalanságok kezelését saját hatáskörben szabályozza. A KÖHI az általa 
ellátandó feladatok érdekében a rá vonatkozó határidőtől eltérő határidőt is 
megállapíthat a maradéktalan feladatellátás érdekében.   
 
 
 
 

IX. 
Belső ellenőrzés 

mailto:titkarsag@szentlorinc.hu
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85. Az Óvoda belső ellenőrzését a KÖHI biztosítja, az éves ellenőrzési terv alapján. A 

belső ellenőrzés folyamata a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltak alapján 
történik. Az intézmény vezetője javaslatokat fogalmazhat meg az éves ellenőrzési 
terv összeállításához, melyeket kockázatelemzéssel támaszt alá. A javaslatokat a 
belső ellenőr részére küldik meg. Az óvodát érintő belső ellenőrzési jelentést az 
óvoda vezetője és a megállapításokkal, javaslatokkal érintett szervezetek, 
személyek kapják meg (pl. a gazdasági vezető). Tájékoztatásul kapja a KÖHI 
vezetője. Az intézkedési tervet az érintett intézményvezető a gazdálkodással 
kapcsolatos megállapítások esetén gazdasági vezetővel egyeztetett módon készíti 
el. Az intézkedési tervben rögzített feladatok végrehajtásáért a kijelölt személy a 
felelős.  Az intézkedés végrehajtása és a beszámoló elkészítése az intézkedési 
tervet kiadó, elrendelő vezető a felelős. A gazdasági szervezettel rendelkező 
intézmény által működtetett belső ellenőrzési feladatellátás nem mentesíti az 
Óvoda vezetőjét a vezetői és a munkafolyamatba épített ellenőrzési feladatok alól, 
melyet a belső kontroll tevékenység működtetése alapján kötelesek kialakítani és 
ellátni.  

 
X. 

Költség megosztásra vonatkozó rendelkezések 
 

86. Közös Önkormányzati Hivatal által ellátott feladatokhoz való hozzájárulás az 
alábbiak szerint történik: 

 
    
    
  Társulás   

1 
jogi, adminisztrációs, törvényességi hr. feladatok (3-7. 
pont, valamint 41, 44, 45 pont szerint); 

bér+járulék/ költségvetési 
főösszeg arányában-óvoda   

2 pénzügyi számvitel feladatok ellátása 
bér+járulék/ költségvetési 
főösszeg arányában-óvoda   

3 informatikai szolgáltatások 
teljes/összes 
tételszám*társulás tételei   

4 belső ellenőrzési feladatok 
teljes/összes 
tételszám*társulás tételei   

5 dologi kiadások 
tárgyévet megelőző év 
teljesítése bázison   

 
 
 
 
 

XI. 
Záró rendelkezések 
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A megállapodásban szereplő intézmények vezetői felelősek az e megállapodásban 
rögzített gazdálkodási feladatok végrehajtásárért, az ellenőrzési rendszer kialakításáért 
és működéséért, valamint az érintettekkel való megismertetéséért. A megállapodást 
évenként, felül kell vizsgálni és szükség szerint módosítani bármely fél javaslatára.   
  

XII. 
Hatálybalépés 

  
Ezen megállapodás 2020. április 1. napján lép hatályba.  
  
  

XIV. 
Záradék 

  
Szentlőrinci Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás  
 
Szentlőrinc, 2020….. 

       _____________________________  Koltai Péter elnök       
  
Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 
 
Szentlőrinc, 2020… 
      _____________________________  Molnár Judit óvodavezető       
 
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 
 
Szentlőrinc, 2020… 
      _____________________________  Dr. Tóth Sándor jegyző       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIII. 
Jóváhagyás 
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A munkamegosztási megállapodást Szentlőrinci Kistérségi Többcélú Önkormányzati 
Társulás a 6/2020.( III.4.) TT. határozattal fogadta el. 
 
A munkamegosztási megállapodást elfogadó testületi határozat számok: 
 
 

TELEPÜLÉS 

 

KT határozatok száma 

Bicsérd ...../2020.(….) KT. határozat 

Bükkösd ...../2020.(….) KT. határozat 

Boda ...../2020.(….) KT. határozat 

Cserdi ...../2020.(….) KT. határozat 

Csonkamindszent ...../2020.(….) KT. határozat 

Dinnyeberki ...../2020.(….) KT. határozat 

Gerde ...../2020.(….) KT. határozat 

Gyöngyfa ...../2020.(….) KT. határozat 

Helesfa ...../2020.(….) KT. határozat 

Hetvehely ...../2020.(….) KT. határozat 

Kacsóta ...../2020.(….) KT. határozat 

Királyegyháza ...../2020.(….) KT. határozat 

Okorvölgy ...../2020.(….) KT. határozat 

Pécsbagota ...../2020.(….) KT. határozat 

Sumony ...../2020.(….) KT. határozat 

Szabadszentkirály ...../2020.(….) KT. határozat 

Szentkatalin ...../2020.(….) KT. határozat 

Szentlőrinc ...../2020.(….) KT. határozat 

Velény ...../2020.(….) KT. határozat 

    Zók ...../2020.(….) KT. határozat 
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      Szentlőrinc Város Önkormányzat 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2020. március 26-i 

rendes/rendkívüli testületi ülésére 
 

Tárgy: Közbeszerzési eljárás lefolytatása a TOP-
1.1.1-16-BA1-2017-00007 
azonosítószámú „Iparterület fejlesztése 
Szentlőrincen” című projekt kivitelezése 
tárgyában meghívandó vállalkozásokról 

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester 
Előterjesztést készítette: Józsa Barbara 
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek 
megfelel: 

dr. Tóth Sándor jegyző 

A döntéshez szükséges többség: egyszerű/minősített 
névszerinti szavazás szükséges 

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

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

Véleményezésre megkapta: Koltai Péter polgármester 
Véleményezésre megkapta: Pénzügyi Bizottság 

Jogi – Ügyrendi és Humán Bizottság 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Eljárás tárgya: Közbeszerzési eljárás a TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 azonosítószámú 
„Iparterület fejlesztése Szentlőrincen” című projekt építési beruházás kivitelezésére. 

Eljárás típusa: Építési beruházás: Kbt. Harmadik Rész 115. § (1) bekezdése szerinti, közvetlen 
ajánlattételi felhívással indított nyílt eljárást. 
 
Eljárás megindítása: 2020. április 

Eljárásra meghívandó vállalkozók: 
 

- Mányoki Vasvirág Kft. 
7100 Szekszárd, Napfény u. 26. 
Asz.: 14448098-2-17 
Cjsz.: 17 09 006680 
 

- S és P 2004 Kft. 
7831 Pellérd, Ipari utca 3. 
Asz: 14317251-2-02 
Cjsz: 02 09 072542 
 

- HVS-Bau Építőipari és Szolgáltató Kft. 
7754 Bóly, Hősök tere 1. 
Asz: 10676428-2-02 



6. napirendi pont 

 2 

Cjsz: 02 09 061122 
 

- UNI-TÓLA Kft. 
7833 Görcsöny, Rákóczi utca 47. 
Asz: 22690276-2-02 
Cjsz: 02 09 075814 
 

- RFC PROMOTION Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.  
7693 Pécs, Tömörkény István u 61. 
Asz: 12827840-2-02 
Cjsz: 02 09 068046 
 

- Hessed Rehobóth Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
2724 Újlengyel, Dózsa György utca 11. 
Asz: 11059383-2-13 
Cjsz: 11059383213 
 

- MELIO-START Építő és Szolgáltató Kft. 
7900 Szigetvár, József Attila utca 66/2 
Asz: 10577044-2-02 
Cjsz: 02 09 060518 
 

- Gamásza & Gamásza Kft. 
1119 Budapest, Andor u. 21/c. fszt 1. 
Asz: 26501697-2-43 
Cjsz: 01 09 328965 
 

Eljárási cselekménnyel megbízott közbeszerzési szakértő: Dr Turi Ákos 

Felhívom a Tisztelt Képviselő – Testület figyelmét, hogy a 2015. évi CXLIII. közbeszerzési 
törvény 27§ (5) bekezdése alapján testületi döntéshozatal esetén név szerinti szavazást kell 
alkalmazni.  

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és döntsenek a 
meghívandó vállalkozások listájáról! 
 
Szentlőrinc, 2020. március 19. 
          Koltai Péter  

polgármester sk. 
 
Határozati javaslat: 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2020. (III.26.) KT. határozata 

 
 közbeszerzési eljárás lefolytatásáról a TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 azonosítószámú 
„Iparterület fejlesztése Szentlőrincen” című projekt kivitelezése tárgyában meghívandó 

vállalkozásokról 
 
1. Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Iparterület fejlesztése 
Szentlőrincen” című projektben közvetlen ajánlattételi felhívással indított nyílt közbeszerzési 
eljárás elindítását határozza el a kivitelezési feladatok ellátására.  
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Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárásra meghívandó 
vállalkozások listáját megtárgyalta és elfogadja. A közbeszerzési eljárásra meghívandó 
vállalkozások a következők: 
 

- Mányoki Vasvirág Kft. 
7100 Szekszárd, Napfény u. 26. 
Asz.: 14448098-2-17 
Cjsz.: 17 09 006680 
 

- S és P 2004 Kft. 
7831 Pellérd, Ipari utca 3. 
Asz: 14317251-2-02 
Cjsz: 02 09 072542 
 

- HVS-Bau Építőipari és Szolgáltató Kft. 
7754 Bóly, Hősök tere 1. 
Asz: 10676428-2-02 
Cjsz: 02 09 061122 
 

- UNI-TÓLA Kft. 
7833 Görcsöny, Rákóczi utca 47. 
Asz: 22690276-2-02 
Cjsz: 02 09 075814 
 

- RFC PROMOTION Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.  
7693 Pécs, Tömörkény István u 61. 
Asz: 12827840-2-02 
Cjsz: 02 09 068046 
 

- Hessed Rehobóth Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
2724 Újlengyel, Dózsa György utca 11. 
Asz: 11059383-2-13 
Cjsz: 11059383213 
 

- MELIO-START Építő és Szolgáltató Kft. 
7900 Szigetvár, József Attila utca 66/2 
Asz: 10577044-2-02 
Cjsz: 02 09 060518 
 

- Gamásza & Gamásza Kft. 
1119 Budapest, Andor u. 21/c. fszt 1. 
Asz: 26501697-2-43 
Cjsz: 01 09 328965 
 

2. A képviselő-testület felkéri Dr. Turi Ákos közbeszerzési szakértőt, hogy a közbeszerzési 
eljárást lefolytatassa. A képviselő-testület a közbeszerzéssel kapcsolatos dokumentációt 
megtárgyalta és elfogadja.  
 
3. A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a közbeszerzés lefolytatásához szükséges 
jognyilatkozatok megtételére és a közbeszerzési eljárás megindítására. 

 
Felelős: Képviselő-testület 

Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester 
Határidő: azonnal 
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   Szentlőrinc Város Önkormányzat 

ELŐTERJESZTÉS 

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2020. március 26-i 

rendes/rendkívüli testületi ülésére 

Tárgy: Előterjesztés a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-
00008 számú „Zöld beruházás 
megvalósítása Szentlőrincen” című 
projekt műszaki ellenőri feladatainak 
ellátására 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-2.1.2-16-BA1-2017-00008 azonosítószámú „Zöld 
beruházás megvalósítása Szentlőrincen” című projektje kapcsán ajánlatkérési dokumentációkat 
állított össze és küldött ki a pályázatban megvalósítani tervezett büféépület és park építésének 
műszaki ellenőri feladatainak ellátására 2020. március 11 és 12-én.  

Büféépület műszaki ellenőri feladatainak ellátására érvényes árajánlatot benyújtó vállalkozások 
a következők voltak: 

- Barabás Béla 
7625 – Pécs, Szőlő u. 46/1. 

- Mecsek Mérnökiroda Kft. (Beke László) 
7630 - Pécs, Barázda köz 8. 

- Homár-Bau Bt. (Horváth Attila) 
7623 - Pécs, Mártírok útja 10. 

A beérkezett árajánlatokat a Bíráló Bizottság megvizsgálta és elbírálta, melynek eredményeképp 
megállapították, hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó ajánlattevő Bellai Mérnökiroda Kft „b.a” 
(7630 – Pécs, Vendég u.10.) volt az alábbiak alapján: 
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 Barabás Béla e.v. 

 7625 – Pécs, Szőlő u. 46/1. 

nettó 995.000,- Ft + 0 % ÁFA azaz bruttó 
995.000,- Ft 

 Homár-Bau Bt. 

 7694 – Hosszúhetény, Hegyelő u. 28. 

nettó 786.000,- Ft + 27 % ÁFA azaz bruttó 
998.220,- Ft 

 Bellai Mérnökiroda Kft. “b.a” 

 7630 – Pécs, Vendég u. 10. 

nettó 549.000,- Ft + 0 % ÁFA azaz bruttó 
549.000,- Ft 

 Mecsek Mérnökiroda Kft. 

 7630 – Pécs, Barázda u. 17/2. 

nettó 980.000,- Ft + 27 % ÁFA azaz bruttó  
1.244.600,- Ft 

 

Urbach téri szabadidőpark műszaki ellenőri feladatainak ellátására érvényes árajánlatot benyújtó 
vállalkozások a következők voltak: 

- AQUA-VIA Kft. 
7630 – Pécs, Téglaház dűlő 5. 

- HOBOR-Konstrukt Mérnöki és Szolgáltató Bt. (Borsó István) 
7634 – Pécs, Galagonya dűlő 3. 

- Mecsek Mérnökiroda Kft. (Beke László) 
7630 – Pécs, Barázda köz 8. 

A beérkezett árajánlatokat a Bíráló Bizottság megvizsgálta és elbírálta, melynek eredményeképp 
megállapították, hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozás az Aqua-Via Kft. (7630 – Pécs, 
Téglaház dűlő 5.) volt az alábbiak alapján: 

 Aqua-Via Kft. 

 7630 – Pécs, Téglaház dűlő 5. 

nettó 825.000,- Ft + 27 % ÁFA azaz bruttó 
1.047.750,- Ft 

 Hobor-Konstrukt Mérnöki és Szolgáltató Bt. 

 7634 – Pécs, Galagonya dűlő 3. 

nettó 995.000,- Ft + 27 % ÁFA azaz bruttó 
1.263.650,- Ft 

 Mecsek Mérnökiroda Kft. 

 7630 – Pécs, Barázda u. 17/2. 

nettó 940.000,- Ft + 27 % ÁFA azaz bruttó  
1.193.800,- Ft 

 

A „Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrincen” című projekt költségvetésében a műszaki ellenőri 
szolgáltatás igénybevételére rendelkezésre álló összeg bruttó 2.209.800,- Ft. A két nyertes 
ajánlattevő árajánlata összesen bruttó 1.596.750,- Ft, mely alapján Szentlőrinc Város 
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Önkormányzatának önerőt a műszaki ellenőrökkel való szerződés megkötéséhez nem szükséges 
biztosítania. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a bírálat eredményének tudomásul vételére! 

 

Szentlőrinc, 2020. március 20. 

          Koltai Péter 
         polgármester 

 

 

 

Határozati javaslat: 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testület 
……/2020.( III.26.) KT. H a t á r o z a t a 

 
a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 számú „Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrincen” 

című projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására beérkezett árajánlatok 
elbírálásáról 

 
 

1., Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, a 
bírálati döntést elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevőkkel történő 
megbízási szerződés előkészítésével és megkötésével a következők alapján: 

- a büféépület műszaki ellenőri feladatainak ellátására Bellai Mérnökiroda Kft „b.a”-val 
(7630 – Pécs, Vendég u. 10.),  

- az Urbach téri szabadidőpark-felújítás műszaki ellenőri feladatainak ellátására az Aqua-Via 
Kft-vel (7630 – Pécs, Téglaház dűlő 5.). 

 

 

Felelős: Képviselő-testület 
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
 

 



8. napirendi pont 

 1 

      Szentlőrinc Város Önkormányzat 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2020. március 26-i 

rendes/rendkívüli testületi ülésére 
 

Tárgy: Közbeszerzési eljárás lefolytatása a TOP-
2.1.2-16-BA1-2017-00008 
azonosítószámú „Zöld beruházás 
megvalósítása Szentlőrincen” című 
projekt kivitelezése tárgyában és az 
eljárásra meghívandó kivitelezési 
vállalkozásokról 

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 
Véleményezésre megkapta: Pénzügyi Bizottság 

Jogi-Ügyrendi és Humán Bizottság 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Eljárás tárgya: Közbeszerzési eljárás a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 azonosítószámú „Zöld 
beruházás megvalósítása Szentlőrincen” elnevezésű projekt keretében szabadidőpark 
kialakítása és vendéglátó épület építési munkáinak kivitelezésére. 

Eljárás típusa: Építési beruházás: a nemzeti értékhatár szerinti közbeszerzési eljárás  

Eljárás fajtája: a Kbt. Harmadik Rész 115. § (1) bekezdése szerinti, közvetlen ajánlattételi 
felhívással indított nyílt eljárást. 

Eljárás megindítása: 2020. április 

Az közbeszerzés egy eljárásban, de két külön részajánlati körben kerül kiírásra. 

A meghívott ajánlattevőknek lehetőségük van részajánlat tételére, de mindkét rész tekintetében 
is megtehetik ajánlatukat. 

A kivitelezési közbeszerzésére meghívandó vállalkozások: 

- TR Projekt 2018 Kereskedelmi Kivitelető és Szolgáltató Kft. 
7252 – Attala, Béke tér 7. 
Asz.: 22643542-2-17 
Cjsz.: 17 09 011687 

 
- Fair Play Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
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1171 – Budapest, Lokátor u. 7. 
Asz.: 12630020-2-42 
Cjsz.: 01 09 695759 
 

- P-Lan-T Mérnöki Iroda Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 
2083 – Solymár, Bánya u. 13. 
Asz.: 14259908-2-13 
Cjsz.: 13 09 119055 
 

- R-Optimum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
7632 – Pécs, Olga u. 11 
Asz.: 13911443-2-02 
Cjsz.: 02 09 071321 
 

- Daneszko Építőipari Kft. 
7940 – Szentlőrinc, Váci M. u. 2. 
Asz.: 22940540-2-02 
Cjsz.: 02 09 076263 
 

- Platina-Bau Zártkörűen Működő Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. 
7632 – Pécs, Faiskola u. 3. 
Asz.: 12491296-2-02 
Cjsz.: 02 10 060282 
 

- RP-SC Holding Szolgáltató Kft. 
7761 – Kozármisleny, Viola u. 21. 
Asz.: 24719458-2-02 
Cjsz.: 02 09 080369 

 

- Duna Sector Kft. 
1081 – Budapest, Népszínház u. 19. félemelet 4/a. 
Asz.: 14578580-2-42 
Cjsz:: 01 09 910309 
 

- Melio-Start Építő és Szolgáltató Kft.  
7900 - Szigetvár, József Attila utca 66/2 
Asz.: 10577044-2-02 
Cjsz.: 02 09 060518 
 

- T-BAU Invest Szolgáltató Kft. 
7621 – Pécs, Irgalmasok u. 5. 
Asz.: 25312683-2-02 
Cjsz.: 02 09 081636 
 

- Gamásza & Gamásza Kft. 
1119 – Budapest, Andor u. 21/c. fszt 1. 
Asz.: 26501697-2-43 
Cjsz.: 01 09 328965 
 

- O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
7960 - Sellye Dráva Utca 4. 
Asz: 11017505-2-02 
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Cjsz: 02 09 064130 
 
Eljárási cselekménnyel megbízott közbeszerzési szakértő: Dr Turi Ákos. 

Felhívom a Tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy a 2015. évi CXLIII. közbeszerzési törvény 
27 § (5) bekezdése alapján testületi döntéshozatal esetén név szerinti szavazást kell 
alkalmazni. 

A közbeszerzés keretében meghirdetésre kerülő Ajánlattételi Felhívás az előterjesztés 
mellékleteként kerül megküldésre. 

Kérem, a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és döntsenek a 
meghívandó vállalkozások listájáról! 

 
Szentlőrinc, 2020. március 18. 
          Koltai Péter  

polgármester sk. 
 
Határozati javaslat: 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2020. (III.26.) KT. határozata 

 
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 azonosítószámú 

„Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrincen” című projekt kivitelezése tárgyában és az 
eljárásra meghívandó kivitelezési vállalkozásokról 

 
Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Zöld beruházás megvalósítása 
Szentlőrincen” című TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 azonosítószámú projektje keretében a 
szentlőrinci Urbach tér felújítására és a területen szabadidőpark kialakítására valamint a 
projektben létrehozni kívánt vendéglátó épület kivitelezésére közvetlen ajánlattételi felhívással 
indított nyílt közbeszerzési eljárás elindítását határozza el a kivitelezési feladatok ellátására. 
A két különböző kivitelezés egy eljárás keretében, azonban két részajánlati körben kerül 
kiírásra 
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárásra meghívandó 
vállalkozások listáját megtárgyalta és elfogadja. 
 
A kivitelezési közbeszerzésére meghívandó vállalkozások: 

- TR Projekt 2018 Kereskedelmi Kivitelető és Szolgáltató Kft. 
7252 – Attala, Béke tér 7. 
Asz.: 22643542-2-17 
Cjsz.: 17 09 011687 

 
- Fair Play Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

1171 – Budapest, Lokátor u. 7. 
Asz.: 12630020-2-42 
Cjsz.: 01 09 695759 
 

- P-Lan-T Mérnöki Iroda Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 
2083 – Solymár, Bánya u. 13. 
Asz.: 14259908-2-13 
Cjsz.: 13 09 119055 
 

- R-Optimum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
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7632 – Pécs, Olga u. 11 
Asz.: 13911443-2-02 
Cjsz.: 02 09 071321 
 

- Daneszko Építőipari Kft. 
7940 – Szentlőrinc, Váci M. u. 2. 
Asz.: 22940540-2-02 
Cjsz.: 02 09 076263 
 

- Platina-Bau Zártkörűen Működő Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. 
7632 – Pécs, Faiskola u. 3. 
Asz.: 12491296-2-02 
Cjsz.: 02 10 060282 
 

- RP-SC Holding Szolgáltató Kft. 
7761 – Kozármisleny, Viola u. 21. 
Asz.: 24719458-2-02 
Cjsz.: 02 09 080369 
 

- Duna Sector Kft. 
1081 – Budapest, Népszínház u. 19. félemelet 4/a. 
Asz.: 14578580-2-42 
Cjsz:: 01 09 910309 
 

- Melio-Start Építő és Szolgáltató Kft.  
7900 - Szigetvár, József Attila utca 66/2 
Asz.: 10577044-2-02 
Cjsz.: 02 09 060518 

 
- T-BAU Invest Szolgáltató Kft. 

7621 – Pécs, Irgalmasok u. 5. 
Asz.: 25312683-2-02 
Cjsz.: 02 09 081636 
 

- Gamásza & Gamásza Kft. 
1119 – Budapest, Andor u. 21/c. fszt 1. 
Asz.: 26501697-2-43 
Cjsz.: 01 09 328965 
 

- O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
7960 - Sellye Dráva Utca 4. 
Asz: 11017505-2-02 
Cjsz: 02 09 064130 

 
A képviselő-testület felkéri Dr. Turi Ákos közbeszerzési szakértőt, hogy a közbeszerzési eljárást 
lefolytatassa. A képviselő-testület a közbeszerzéssel kapcsolatos dokumentációt megtárgyalta és 
elfogadja.  
A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a közbeszerzés lefolytatásához szükséges 
jognyilatkozatok megtételére és a közbeszerzési eljárás megindítására. 

Felelős: Képviselő-testület 
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
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Felhívás

Ajánlatkérő típusa:

I.3) Az ajánlatkérő típusa

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.szentlorinc.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Ajánlattételi felhívás

Szentlőrinc Város ÖnkormányzatAjánlatkérő 
neve:

Zöld város kivitelezés TOP - 2.1.2-16Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000284602020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Szentlőrinc Város Önkormányzat EKRSZ_
27813290

Templom Tér 8

Szentlőrinc HU231 7940

Szemelyácz-Storcz Mónika

palyazat@szentlorinc.hu +36 73570986

Regionális/helyi szintű
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II.1.6) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

II.1.3) A szerződés tárgya:

45000000-7

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) A szerződés típusa:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Fő tevékenység

I.4) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

Építési beruházás

Zöld város kivitelezés TOP - 2.1.2-16

1. rész: Szabadidő park kialakítása Pavilon felújítás: Az épület falszerkezetei, oszlopai megmaradnak, a mellvédként működő, oszlopok 
között található alacsony faltestekre világos színű műkőből ferde felső felületű (ülésre nem alkalmas, befelé lejtő) elemeket terveztünk,
melyek bemart, mélyített felületeiben rozsdamentes acél lapokból, szöveges, vagy képes kiállítási elemet, reklámot lehet elhelyezni, A 
tetőszerkezet tartóelemeit kézi és gépi csiszolással fel kell újítani, a deszkázatot szintén le kell csiszolni olyan mértékben, hogy a 
felületi szennyeződések, firkák eltűnjenek. Ezután világos színű, vastag lazúr felületkezeléssel a fa felületeket el kell látni. Az épületen 
áthaladó beton térkő burkolat megmarad. A tetőfedést terveink szerint az épületről eltávolítanánk a csúcsdísszel együtt, és korcolt 
fémlemez fedést kapna a meglévő deszkázatára. A fémlemez fedést úgy alakítanánk ki, hogy az átjárók feletti tetőszakaszok lefolyó 
vízét betét vízvetőkkel irányítottan a gerincek felé terelnénk, elősegítve azt, hogy az áthaladókra ne zúduljon esőben nagyobb 
mennyiségű csapadék. A meglévő fa anyagú csúcsdísz helyére a fémlemez fedés anyagával azonos csúcsdíszt helyeznénk vissza. A 
kőfalak és pillérek belső felületét homokszórással meg kell tisztítani. Az átalakításhoz az épületnél annak egyszerűsége, falainak 
szabálytalan kontúrja(kőfalazat) miatt a méret vétel során a geodéziai felmérésekre támaszkodtunk, így az újonnan készülő elemek 
kivitelezésénél pontos helyszíni méretellenőrzésre van szükség (műkő elemek gyártása miatt). Az épületbe sem villamos, sem 
épületgépészeti berendezés nem kerül. Park: A meglévő játékok és berendezések nagy része elavult, ezért ezek a park felújítása során 
elbontásra kerülnek. A K-02 tervlapon látszanak az elbontandó játékok, padok és hulladékgyűjtők. A néhány éve telepített játékok a 
település egy másik játszóterére áthelyezésre kerülnek, ezért ezek bontását körültekintően kell elvégezni. Az átlós sétány pavilontól 
délre eső szakaszáról 2 db meglévő pad szintén áthelyezésre kerül a park keleti felén meglévő padhelyekre. Így ezen a területen 
egységes lesz a meglévő padállomány. A park területén három különálló játszótér, valamint három önálló játszóeszköz kerül 
kialakításra, különböző sportolási lehetőségek is kiépítésre kerülnek a területen. A terület megközelítésére egy új K-Ny irányú 
járdaszakasz épül, amely a parkolóból indul és az átlós sétányba kapcsolódik be. Eköré szerveződnek a pihenő és játszófelületek. A 
sportpályák a játszórésztől kissé elkülönülve, a pavilontól nyugatra elinduló, meglévő járdaszakasz köré szerveződnek. Megújul a 
közvilágítás a park belső területein, a határoló járdák mentén a beton villanyoszlopok megmaradnak. A pavilon körül található 7 db 
fekete, díszes villanyoszlop a település más részére áthelyezésre kerül. A sétautak és játszóeszközök mentén új napelemes 
világítótestek biztosítják a fényt. Részletrajzokat lásd a szakági villamos tervekben. A terület biztonságát 4 oszlopon elhelyezett 8 db 
kamera fogja figyelni. Részletrajzokat lásd a szakági kamerarendszer tervekben. 2 db ivókút is elhelyezésre kerül, 1 a játszóterekhez, 
1 pedig a sportpályákhoz. Ezek vízbekötési tervének részletrajzait szintén lásd a szakági közmű tervekben. Összesen 24 új játékelem, 
valamint 13 fitness eszköz, 2 db kosárpalánk, 1 db teqball asztal kerül kihelyezésre, továbbá 22 db pad, 8 piknikasztal, 13 db 
hulladéktároló, 2 db poller, 2 db ivókút. 2. rész: Vendéglátó épület kialakítása Szentlőrinc Város Önkormányzat a Szentlőrinc, 
Eszterházy utca 685 hrsz-ú telken egy vendéglátó épület megvalósítását tervezi, illetve a telken már meglévő mosdóépület bővítését 
vendéglátó épületté. A meglévő mosdóépület többcélú hasznosítása és a hely szűkössége miatt indokolt a szociális épület „
beolvasztása” az új épületbe. A tervezett épületrész a mosdóépület keleti irányba való bővítésével, azzal egy tömeggé válásával 
alakulna ki. Az így létrejövő épület trapéz alaprajzú, földszintes, egyszerű tömegű, vasbeton félnyeregtetős kialakítású, hagyományos 
téglaszerkezetű épület. Az épület a telken oldalhatáron állóan telepített, észak-déli tájolású. Az épületben a fogyasztótéren keresztül 
tudják a vendégek a meglévő mosdókat megközelíteni. Amennyiben a mosdókat más rendezvény miatt is használni kell, abban az 
esetben az épület nyugati homlokzata felől külön is megközelíthető. A kiszolgáló helyiség közvetlen kapcsolatban van a fogyasztótérrel
, attól csak egy bárpult választja el. A bárpult úgy lesz kialakítva, hogy a kiszolgáló személyzet ki-be tudjon közlekedni a fogyasztótér 
és a kiszolgáló helyiség között. Az árufeltöltés és a raktár külön gazdasági bejáratról közelíthető meg. Az 1 fő alkalmazott részére 
személyzeti öltöző (takarítószer raktár) és személyzeti wc helyiség is biztosítva lesz. A belső helyiségekhez szervesen kapcsolódik a 
fedett terasz. Az épület fűtése elektromos árammal működtetett fűtési rendszerrel lesz megoldva, hőszivattyús klímaberendezések és 
infra panelek segítségével (lásd. gépészeti kiviteli terv). Feltételes közbeszerzés: A 2. rész tekintetében a rendelkezésre álló fedezet 
alacsonyabb mértékű, Ajánlatkérő a fedezet biztosítása érdekében további támogatásra vonatkozó igényt kíván benyújtani. 
Amennyiben Ajánlatkérő a támogatást nem vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan körülménynek kell tekinteni, 
amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (6) bekezdés]. Ajánlatkérő az előzőek mellett a támogatás 
folyósítását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti. [Kbt.135.
§ (12) bekezdés.] Egyenértékűség:321/2015.(X.30.) KR 46.§(3)-(6)bek.
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Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Szabadidőpark: Pavilon felújítás: Az épület falszerkezetei, oszlopai megmaradnak, a mellvédként működő, oszlopok között található 
alacsony faltestekre világos színű műkőből ferde felső felületű (ülésre nem alkalmas, befelé lejtő) elemeket terveztünk, melyek bemart,
mélyített felületeiben rozsdamentes acél lapokból, szöveges, vagy képes kiállítási elemet, reklámot lehet elhelyezni, A tetőszerkezet 
tartóelemeit kézi és gépi csiszolással fel kell újítani, a deszkázatot szintén le kell csiszolni olyan mértékben, hogy a felületi 
szennyeződések, firkák eltűnjenek. Ezután világos színű, vastag lazúr felületkezeléssel a fa felületeket el kell látni. Az épületen 
áthaladó beton térkő burkolat megmarad. A tetőfedést terveink szerint az épületről eltávolítanánk a csúcsdísszel együtt, és korcolt 
fémlemez fedést kapna a meglévő deszkázatára. A fémlemez fedést úgy alakítanánk ki, hogy az átjárók feletti tetőszakaszok lefolyó 
vízét betét vízvetőkkel irányítottan a gerincek felé terelnénk, elősegítve azt, hogy az áthaladókra ne zúduljon esőben nagyobb 
mennyiségű csapadék. A meglévő fa anyagú csúcsdísz helyére a fémlemez fedés anyagával azonos csúcsdíszt helyeznénk vissza. A 
kőfalak és pillérek belső felületét homokszórással meg kell tisztítani. Az átalakításhoz az épületnél annak egyszerűsége, falainak 
szabálytalan kontúrja(kőfalazat) miatt a méret vétel során a geodéziai felmérésekre támaszkodtunk, így az újonnan készülő elemek 
kivitelezésénél pontos helyszíni méretellenőrzésre van szükség (műkő elemek gyártása miatt). Az épületbe sem villamos, sem 
épületgépészeti berendezés nem kerül. Park: A meglévő játékok és berendezések nagy része elavult, ezért ezek a park felújítása során 
elbontásra kerülnek. A K-02 tervlapon látszanak az elbontandó játékok, padok és hulladékgyűjtők. A néhány éve telepített játékok a 
település egy másik játszóterére áthelyezésre kerülnek, ezért ezek bontását körültekintően kell elvégezni. Az átlós sétány pavilontól 
délre eső szakaszáról 2 db meglévő pad szintén áthelyezésre kerül a park keleti felén meglévő padhelyekre. Így ezen a területen 
egységes lesz a meglévő padállomány. A park területén három különálló játszótér, valamint három önálló játszóeszköz kerül 
kialakításra, különböző sportolási lehetőségek is kiépítésre kerülnek a területen. A terület megközelítésére egy új K-Ny irányú 
járdaszakasz épül, amely a parkolóból indul és az átlós sétányba kapcsolódik be. Eköré szerveződnek a pihenő és játszófelületek. A 
sportpályák a játszórésztől kissé elkülönülve, a pavilontól nyugatra elinduló, meglévő járdaszakasz köré szerveződnek. Megújul a 
közvilágítás a park belső területein, a határoló járdák mentén a beton villanyoszlopok megmaradnak. A pavilon körül található 7 db 
fekete, díszes villanyoszlop a település más részére áthelyezésre kerül. A sétautak és játszóeszközök mentén új napelemes 
világítótestek biztosítják a fényt. Részletrajzokat lásd a szakági villamos tervekben. A terület biztonságát 4 oszlopon elhelyezett 8 db 
kamera fogja figyelni. Részletrajzokat lásd a szakági kamerarendszer tervekben. 2 db ivókút is elhelyezésre kerül, 1 a játszóterekhez, 
1 pedig a sportpályákhoz. Ezek vízbekötési tervének részletrajzait szintén lásd a szakági közmű tervekben. Összesen 24 új játékelem, 
valamint 13 fitness eszköz, 2 db kosárpalánk, 1 db teqball asztal kerül kihelyezésre, továbbá 22 db pad, 8 piknikasztal, 13 db 
hulladéktároló, 2 db poller, 2 db ivókút. Egyenértékűség:321/2015.(X.30.) KR 46.§(3)-(6)bek.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU231 Baranya

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

1 - Szabadidő park kialakításaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

valamennyi részreAjánlatok benyújthatók

IgenRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.7) Részekre bontás

7940 Szentlőrinc

Igen

Igen

A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva ( 
hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap)

10
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II.2.3) A teljesítés helye:

45000000-7

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

2 - Vendéglátó épület kialakításaII.2.1) Rész száma, elnevezése:

Pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, 1. ár értékelési részszempont: fordított arányosítás, MK 1.: arányosítás, 2-4.: egyenes 
arányosítás. Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okriat és rendelkezésre állási nyilatkozat csatolása a MK 2-4. értékelési 
részszempont alátámasztására, amennyiben nem, vagy a szakembert egyéb módon nem nevezi meg, ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e
) pontja alapján érvénytelen.

II.2.12) További információ:

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Az M.2.1./ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az 
alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet 
tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó)

10

Az M.2.2./ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az 
alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet 
tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó)

5

Az M.2.3./ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az 
alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet 
tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó)

Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

TOP - 2.1.2-16-BA1-2017-00008
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vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

70Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Büfé: Szentlőrinc Város Önkormányzat a Szentlőrinc, Eszterházy utca 685 hrsz-ú telken egy vendéglátó épület megvalósítását tervezi, 
illetve a telken már meglévő mosdóépület bővítését vendéglátó épületté. A meglévő mosdóépület többcélú hasznosítása és a hely 
szűkössége miatt indokolt a szociális épület „beolvasztása” az új épületbe. A tervezett épületrész a mosdóépület keleti irányba való 
bővítésével, azzal egy tömeggé válásával alakulna ki. Az így létrejövő épület trapéz alaprajzú, földszintes, egyszerű tömegű, vasbeton 
félnyeregtetős kialakítású, hagyományos téglaszerkezetű épület. Az épület a telken oldalhatáron állóan telepített, észak-déli tájolású. 
Az épületben a fogyasztótéren keresztül tudják a vendégek a meglévő mosdókat megközelíteni. Amennyiben a mosdókat más 
rendezvény miatt is használni kell, abban az esetben az épület nyugati homlokzata felől külön is megközelíthető. A kiszolgáló helyiség 
közvetlen kapcsolatban van a fogyasztótérrel, attól csak egy bárpult választja el. A bárpult úgy lesz kialakítva, hogy a kiszolgáló 
személyzet ki-be tudjon közlekedni a fogyasztótér és a kiszolgáló helyiség között. Az árufeltöltés és a raktár külön gazdasági bejáratról
közelíthető meg. Az 1 fő alkalmazott részére személyzeti öltöző (takarítószer raktár) és személyzeti wc helyiség is biztosítva lesz. A 
belső helyiségekhez szervesen kapcsolódik a fedett terasz. Az épület fűtése elektromos árammal működtetett fűtési rendszerrel lesz 
megoldva, hőszivattyús klímaberendezések és infra panelek segítségével (lásd. gépészeti kiviteli terv). Feltételes közbeszerzés: A 2. 
rész tekintetében a rendelkezésre álló fedezet alacsonyabb mértékű, Ajánlatkérő a fedezet biztosítása érdekében további támogatásra 
vonatkozó igényt kíván benyújtani. Amennyiben Ajánlatkérő a támogatást nem vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, azt 
olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (6) bekezdés]. Ajánlatkérő az 
előzőek mellett a támogatás folyósítását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő 
feltételként is kiköti. [Kbt.135.§ (12) bekezdés.] Egyenértékűség:321/2015.(X.30.) KR 46.§(3)-(6)bek.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU231 Baranya

NUTS-kód:

7940 Szentlőrinc

Igen

Igen

A jótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva ( 
hónap) (min.36 hónap; max. 60 hónap)

10

Az M.2.1./ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az 
alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet 
tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó)

10

Az M.2.2./ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az 
alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet 
tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó)

5

Az M.2.3./ alpontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az 
alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet 
tapasztalata egész hónapban (min 0, max 36 hó)

5

Nem

Igen
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Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. §
(1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. Az Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdés alapján az ajánlatában továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz 
igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, továbbá nyilatkoznia kell arról
, hogy az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja pontjában 
meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az Ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) alpontja szerinti kizáró ok hiányát a „
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának 
módjáról” szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) - (2) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint köteles igazolni. Az 
Ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja szerinti kizáró ok hiányát a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja, illetve 
a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja és a 10.§ g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint köteles igazolni azzal, 
hogy a Kbt. 62.§ (1) bekezdés kb) alpontja alapján a szabályozott tőzsdén való jegyzés tekintetében nyilatkozat benyújtása nem 
szükséges, továbbá a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja tekintetében kell nyilatkoznia. A tárgyi eljárásban az 
egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha bármely gazdasági 
szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai 
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az 
Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat, figyelemmel a Kbt. 114. § (2) 
bekezdés rendelkezéseire. A kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz való hozzáférés és a 
gazdasági szereplők által ezen adatbázisok elérhetőségének feltüntetése vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 6. §-a 
irányadó. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel. Folyamatban
lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 
kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban 
változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. A kizáró okokra és az alkalmassági 
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) 
mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat 
valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő a kizáró okok vizsgálatát a Kbt. 64. § 
rendelkezéseire is figyelemmel végzi. Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét: A 69.§ (11a) bekezdés rendelkezése 
alkalmazandó!

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös Ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike 
fennáll. Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, 
akinek részéről a fent meghatározott kizáró ok valamelyike az eljárás során következik be. [Kbt. 74.§ (1) bekezdése b) pont]

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

Pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont, 1. ár értékelési részszempont: fordított arányosítás, MK 1.: arányosítás, 2-4.: egyenes 
arányosítás. Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okriat és rendelkezésre állási nyilatkozat csatolása a MK 2-4. értékelési 
részszempont alátámasztására, amennyiben nem, vagy a szakembert egyéb módon nem nevezi meg, ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e
) pontja alapján érvénytelen.

II.2.12) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem



EKR000284602020

Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös Ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem 
rendelkeznek): M.1./ olyan szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó referenciával, amely M.1.1./ az 1. rész 
tekintetében legalább 1 db min. 500 m2, összalapterületű épület építés és/vagy felújítási és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkára 
vonatkozik, és amely beruházást az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített 
és sikeres műszaki átadás – átvétellel befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett. A közbeszerzés tárgyán az Ajánlatkérő épület 
építés és/vagy felújítási és/ vagy bővítési és/vagy átalakítási kivitelezési munkákat érti. M.1.2./ a 2. rész tekintetében 1 db min. 300 m2
összalapterületű épület építés és/vagy felújítási és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkára vonatkozik, és amely beruházást az 
ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás – átvétellel
befejezett, de maximum 8 éven belül megkezdett. A közbeszerzés tárgyán az Ajánlatkérő épület építés és/vagy felújítási és/ vagy 
bővítési és/vagy átalakítási kivitelezési munkákat érti. Egy megfelelő tartalmú referencia mindkét rész tekintetében benyújtható az 
alkalmasság igazolására. Mindkét rész tekintetében: M.2./ legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel
: M.2.1./legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. felelős műszaki vezetés 1. rész 2. D) pontjában 
meghatározott (MV-É – építési szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság 
megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati 
idővel rendelkező szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal 
egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. M.2.2/ legalább 1 fő, a 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet 1. melléklet VI. felelős műszaki vezetés 2. rész 3. D) pontjában meghatározott (MV-ÉG – építménygépészeti szakterület
) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy 
egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel vagy a hatályos 
átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges 
szakmai gyakorlati idővel rendelkezik. M.2.3/ legalább 1 fő, a 266/2013. ( VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. felelős műszaki 
vezetés 2. rész 5. D) pontjában meghatározott (MV-ÉV – építményvillamossági szakterület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű 
jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a 
hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) 
Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai gyakorlati idővel 
rendelkezik. Ugyanazon szakember mindkét rész tekintetében jelölhető az alkalmasság igazolására. A szakemberek tekintetében 
ajánlatkérő a vonatkozó, szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó jogszabály szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek 
tekintett végzettséget, illetve a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladó gyakorlati időt nem ír elő 
alkalmassági követelményként, hanem azt a minőségi kritérium 2-4. értékelési részszempontként értékeli. A szerződéskötés feltétele, 
hogy a nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára (ezt követően a szerződés időtartama alatt) az M.2./ pont 
szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakember kamarai nyilvántartásba vételéről gondoskodik. A 

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Mindkét rész tekintetében: Az AF III.1.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1./ és M.2./pontjában előírt alkalm. min.köv-ek 
igazolásaként a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 25. § (2) bek-e alapján az AK jelen közb-i elj-ban elfogadja a Kr. 
21. § (2) bek-ében foglalt igazolási módok helyett az AT arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel az AK által előírt alkalmassági 
követelményeknek. Az AT választása szerint jogosult a Kr. 25. § (3) bekezdésében foglalt helyett nyilatkozattal igazolni alkalmasságát, 
mely esetben a jelen AF Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és megkövetelt igazolási mód pontban előírt igazolások, 
nyilatkozatok, egyéb dokumentumok benyújtása – a fentieken túl - nem szükséges. Ha az elbírálás során az AKnek kétsége merül fel a 
nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírja a Kr. 21. § (2) bekezdése szerinti 
igazolás benyújtását az alábbiak figyelembe vételével: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés. Amennyiben AT nem 
nyilatkozattal kívánja igazolni az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelését a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.§
(2) bekezdésének figyelembe vételével az AK által a Kbt. 69. § (4), illetve adott esetben (6) bekezdése alapján felhívott AT által 
csatolandó: AT (közös ajánlattétel esetén bármelyik AT) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő csatolja: M.1./
az AF megküldésétől visszafelé számított 5 éven belül szerződésszerűen teljesített és sikeres műszaki átadás – átvétellel befejezett, de 
maximum 8 éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgykörében teljesített építési munkáit ismertető, a (Kr. 22. § (3) bekezdése 
szerint kiállított referenciaigazolást, amelynek tartalmaznia kell legalább: a)a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét, b)az 
építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, leírását, c)a saját teljesítés tárgyát, valamint mennyiségét, és rövid leírását, az AT 
által végzett teljesítés arányát abban az esetben, ha a referenciaigazolás több kötelezett teljesítésről szól, d)a teljesítés idejét (a kezdő 
és a befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve), és a teljesítés helyét; e)a műszaki átadás-átvétel időpontját (
év-hónap-nap pontossággal megjelölve), vagy arra történő hivatkozást, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen befejeződött; f)
a referencia tárgyára vonatkozó mennyiségi adatokat, és a saját teljesítés arányát (a saját teljesítés értékét abban az esetben kell 
megadni, amennyiben az igazolás több kötelezett közös teljesítésről szól és a teljesítés oszthatatlan), g)arra vonatkozó információt, 
hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e; h)a referenciáról információt nyújtó személy nevét és 
elérhetőségét, [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; Kr. 21. § (2) bekezdés a) pont, valamint a Kr. 22. § (3a) és (5) bekezdés] Az M.1./ 
pontban rögzített referencia követelmény kizárólag egy megfelelő tartalmú szerz-sel teljesíthető. M/2. azon a szakembereknek (
szervezeteknek) felelősnek a megnevezésével (ajánlat kötelező tartalmi eleme, már az ajánlathoz csatolandó), végzettsége, vagy 
képzettsége, valamint a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint szükséges szakmai tapasztalat ismertetésével, akit be 
kíván vonni a teljesítésbe; [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; Kr. 21. § (2) bekezdés b) pont] A szakember bemutatása során a 266/2013. (
VII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint szükséges szakmai tapasztalat igazolásaként erre vonatkozó nyilatkozat (elektronikus űrlap), 
valamint rendelkezésre állási nyilatkozata csatolandó. AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése és (2) bekezdése 
szerinti igazolásokat is elfogad az M1/-M.2./ pontokban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
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óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

(KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

További információk az elektronikus árlejtésről:

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemTárgyalásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Mindkét rész tekintetében: Előleg: a Kbt.135.§ (7)-(8) bek alapján, teljen - ÁFA nélkül számított - ellenszolg 30%, elszámolása utolsó 2 
számlában az előleg 50-50 %-ának megfelelő összeg levonásával történik. Fő finanszírozási és fizetési feltételek: A szerződés 
finanszírozása a TOP - 2.1.2-16-BA1-2017-00008 azonosítószámú projekt keretében az Európai Unió forrásaiból valósul meg. A projekt 
TSZ-e szerint a támogatás mértéke 100,000000 %. A kifizetésre a Kbt. 135.§ (1)-(3) és (5)-(6) bek, a Ptk 6:130§ (1) -(2) bek,alvállalkozó
igénybevétele esetén 322/2015(X.30.) KR 32/A§ és 32/B§ irányadók. ÁFA finanszírozása a hatályos jogszabályok előírásai szerint (2007.
évi CXXVII. tv, 142 §) AK részenként 3 db rész- és 1 db végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a nettó szerződéses érték 25%-
50%-75% és 100%át elérő megvalósult teljesítés esetén. AK tartalékkeretet nem biztosít.. Részletesen KD-ban.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Kötbér: A Vállalkozó a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján: késedelmi 1%/naptári nap és meghiúsulási kötbér 15 %. Teljes körű jótállás: 
Ajánlattevőt a Ptk. 6:171.§ - 6:173.§- a alapján teljes körű jótállási kötelezettség terheli a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását 
követő naptól kezdődően. Mértéke a nyertes ajánlattevő ajánlata szerint, de min. 36 hónap. Szavatossági igények: A szavatossági 
igények érvényesítésére és a nyertes Ajánlattevő ezzel kapcsolatos kötelezettségeire a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezései 
irányadók. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletesen a KD-ban.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és ebben az esetben ajánlatkérő 
a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben 
megjelölte. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1/-M.2./pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők 
együttesen is megfelelhetnek.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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(A rendszer automatikusan tölti)

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

1.KD rendelkezésre bocsátása: AK a Kbt. 57. § (1) bek-e szerint KD-ot készít a jelen közb-hez kapcsolódóan. AK a KD-okat az 
ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé. 2.A kieg táj: A kieg táj nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) és (7) bek-eiben, a 
Kbt. 114. § (6) bek-ben, valamint a KD-ban foglaltak az irányadók. AT-nek a kieg táj-ban feltett kérdéseiket az EKR rendszeren 
keresztül kell megküldeniük. 3. Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszeren 
keresztül kell elektronikusan beérkeznie. 4.Az ajánlat formai feltételei: Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf 
kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak 
kell lennie. AT-nek árazott költségvetésüket excel (.xls)és pdf. formátumban is csatolniuk kell. Egyebekben a dok-ok formai 
kötöttségére a Kbt. 47. § (2) bek-e és az EKR rendelet 10. § rendelkezései irányadóak. 5.Közös ajánlattétel: Ha több AT közösen 
nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a KD-ban meghatározott tartalommal, figyelemmel a 424/
2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásaira. 6.AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni:
a)Felolvasólap, b)Kbt.66. § (2) bekezdés szerinti nyil., c)Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti nyil-ot, d) nyil. kizáró
okokról, alvállalkozókról és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) vonatkozásában, e) nyil. a folyamatban levő 
vált.bej-i elj-ról, nyil. f) Kbt. 66. § (6) bek., g) nyil. Kbt. 65. § (7) bek., h) nyil. alk. követelményekre vonatkozóan, i) nyil. üzleti 
titokról, j) nyil. felelősségbiztosításról, k) nyil. szakemberekről, l) nyil. szakemberek szakmai tapasztalatáról, m) nyil. fordításról. 
7. Nyil-ok: AT-nek, valamennyi közös AT-nek az ajánlatában csatolt nyil-ában meg kell jelölnie: Az AT vagy közös AT számára – 
amennyiben alv. vagy alkalm. ig-ban részt vevő szervezet bevonására nem kerül sor – a Kbt. 66. § (6) bek a)-b) pontja és/vagy a 
Kbt. 65. § (7) be-e tekintetében nemleges tartalmú nyil. benyújtása kötelező. 8.Nyil-ok II.: KD-ban rögzítettek szerint. 9.
Igazolások: KD-ban rögzítettek szerint. 10. Dokumentumok formai kötöttsége: A Kbt. 41/A.§ és 47. § (2) bek-e rendelkezései 
szerint. 11.Árazott költségvetés: Az ATnek az ajánlata részeként szakmai ajánlatként a kiadott árazatlan költségvetéssel 
megegyező árazott költségvetést is csatolni kell. Érvénytelen az ajánlat, ha az AT ajánlatához nem nyújtja be az árazott 
költségvetést. 12.Fordítás: KD-ban rögzítettek szerint. 13.Minősített ATkre vonatkozó információk: Kr. 30. § (3)-(4) bek-e alapján:
AF III.1.3) M.1/ - M.2/ pont. 14. Elektronikus adatbázisok: KD-ban rögzítettek szerint. 15.Elj nyertese: KD-ban rögzítettek szerint
. 16.Biztosítás: min.100.000.000,- HUF/év és káreseményenként min. 25.000.000,- HUF. 17.Üzleti titok: a Kbt. 44.§ (1) bek-e 
alapján lehetséges. 18. Irányadó idő: magyarországi helyi idő. 19.További információ: 19.1. AK a 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 17. § (3) bek alapján jelen elj-ban biztosítja, hogy a kivitelezést végző nyertes AT jogdíj fizetése nélkül legyen jogosult az
elj során rendelkezésére bocsátott tervek általa elvégzendő tervezési feladathoz szükséges továbbtervezésére, átdolgozására. 
19.2 AK az eljárásban a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontját alkalmazza. 19.3 AK a bármely elj-i cselekmény kapcsán benyújtandó 
dok tekintetében akkor tekinti azt határidőn belül benyújtottnak, ha az elektronikusan beérkezik az AK által előírt határidő 
lejártáig. 19.4 Ak kiköti, közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (
projekttársaságot). 20.Támogatás: TOP - 2.1.2-16-BA1-2017-00008 EU forrásból, utófinanszírozás. 21.Vállalkozó dokumentumai: 
AK területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez
az alkotások átdolgozására is. 22.Szakemberekre vonatkozó további előírások: KD-ban rögzítettek szerint. 23.Irányadó jog: Kbt, 
figyelemmel a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletre. 24.FAKSZ: Dr. Turi Ákos (00416)

V.2) További információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

V.1) Az ajánlati biztosíték

V. szakasz: Kiegészítő információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

HU

30
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ELŐTERJESZTÉS 
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 26.-i 

rendes/rendkívüli testületi ülésére 
Tárgy: Előterjesztés a TOP-4.2.1.-16-BA1-2017-

00004 azonosítószámú „Szentlőrinci 
Szociális Szolgáltató Központ 
alapszolgáltatásainak fejlesztése” című 
projekt keretében a műszaki ellenőri 
tevékenység elvégzésére meghívandókról 

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester 
Előterjesztést készítette: Szemelyácz-Storcz Mónika pályázati referens 
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 
Véleményezésre megkapta: Jogi – ügyrendi és Humán Bizottság 

Pénzügyi Bizottság 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat a TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00004 számú „Szentlőrinci Szociális 
Szolgáltató Központ alapszolgáltatásainak fejlesztése” című pályázati projekt keretében a 
műszaki ellenőri tevékenységek elvégzésére ajánlatkérési eljárást kíván lefolytatni. 

A projekt a Szentlőrinci Szociális Szolgáltató Központ korszerűsítésére irányul. A fejlesztés az 
épületegyüttes azon szárnyában folyik majd, ahol az idősek nappali ellátását végzik, mely során 
az épület korszerűsítése (tetőcsere, elektromos és gépészeti rendszerek korszerűsítése), 
akadálymentesítése (bejárat, belső közlekedés, udvar átalakítása) valamint funkcionális 
kialakításának ésszerűsítése (étkező, vizesblokkok, pihenő áthelyezése épületen belül) valósul 
meg. 

Az eljárásra meghívni tervezett műszaki ellenőrök a következők: 

- Bellai Péter 
7630 – Pécs, Vendég u. 10. 

- Barabás Béla 
7625 – Pécs, Szőlő u. 46/1. 

- Mecsek Mérnökiroda Kft. (Beke László) 
7630 - Pécs, Barázda köz 8. 

- Homár-Bau Bt. (Horváth Attila) 
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7623 - Pécs, Mártírok útja 10. 

 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet tárgyalja meg az előterjesztést és járuljon hozzá az 
említett műszaki ellenőrök meghívásához a beszerzési eljárásra. 

Szentlőrinc, 2020. március 19. 

          Koltai Péter 
         polgármester 

Határozati javaslat: 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testület 
……/2020.(III.26.) KT. határozata 

 
Előterjesztés a TOP-4.2.1.-16-BA1-2017-00004 azonosítószámú „Szentlőrinci Szociális 

Szolgáltató Központ alapszolgáltatásainak fejlesztése” című projekt keretében a műszaki 
ellenőri tevékenység elvégzésére meghívandókról 

  
 

1., Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, a 
beszerzési eljárására meghívandó műszaki ellenőrök listáját elfogadja az alábbiak alapján: 

- Bellai Péter 
7630 – Pécs, Vendég u. 10. 

- Barabás Béla 
7625 – Pécs, Szőlő u. 46/1. 

- Mecsek Mérnökiroda Kft. (Beke László) 
7630 - Pécs, Barázda köz 8. 

- Homár-Bau Bt. (Horváth Attila) 
7623 - Pécs, Mártírok útja 10. 

 

2., Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
beszerzési eljárás megindítására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: Képviselő-testület 
Végrehajtó: Koltai Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
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   Szentlőrinc Város Önkormányzat 

ELŐTERJESZTÉS 
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 26-i 

rendes/rendkívüli testületi ülésére 
Tárgy: Előterjesztés a TOP-3.2.1.-16-BA1-2017-

00022 azonosítószámú 
„Energiahatékonyság növelése Szentlőrinc 
önkormányzati tulajdonú épületeiben” 
című projekt keretében a műszaki ellenőri 
tevékenységek elvégzésére 
meghívandókról 

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester 
Előterjesztést készítette: Szemelyácz-Storcz Mónika pályázati referens 
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 
Véleményezésre megkapta: Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság 

Jogi-, Ügyrendi- és Humán Bizottság 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat a TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00022 számú „Energiahatékonyság 
növelése Szentlőrinc önkormányzati tulajdonú épületeiben” című pályázati projekt keretében a 
műszaki ellenőri tevékenységek elvégzésére ajánlatkérési eljárást kíván lefolytatni. 

A pályázatban megvalósul a Kodolányi utcai épület energetikai korszerűsítése. Az épület 
homlokzata külső homlokzati hőszigetelést kap, a lapostetőre plusz hőszigetelés kerül, illetve az 
épület elavult, régi külső nyílászárói lesznek korszerű nyílászárókra cserélve. Új gázkazán kerülne 
kialakításra az érintett épületrészbe, és a radiátorok cseréje is szükséges. Az épületrész lapos tetős 
kialakítású és a meglévő csapadékvíz elleni szigetelés erősen károsodott az idők során, így 
indokolt a tető csapadékvíz elleni szigetelésének felújítása, mert az érintett emeleti, sőt a földszinti 
helyiségek is több helyen leázást mutatnak. Ezért az érintett épületrész tetőszerkezete új 
bitumenes szigetelést kap. Kialakításra került egy akadálymentes mosdó-wc helyiség az 
épületrész déli – földszinti vizesblokkjában. A Szociális Szolgáltató Központ épületének 
korszerűsítése: - a külső homlokzata 16 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelést kap - padlástéri záró 
födém is hőszigetelve lesz (20 cm ásványgyapot) - az északi épületszárny (időskorúak napközi 
otthona) külső nyílászárói cserélve lesznek, mivel azok felújítása nem gazdaságos, illetve kivitelük 
korszerűtlen. 

Az eljárásra meghívni tervezett műszaki ellenőrök a következők: 
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- Vörös Gábor István e.v. 
7400 - Kaposvár, Honvéd u. 20/b V/2 
Adószám: 52552412-1-34  

- Boa Árpád 
7400 - Kaposvár, Vikár B. u. 43. 
Adószám: 61566729-2-34 

- Vas Norbert e.v. 
7570 - Barcs, Munkácsy Mihály u. 36. 
Adószám: 66302272-2-34 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet tárgyalja meg az előterjesztést és járuljon hozzá az 
említett műszaki ellenőrök meghívásához a beszerzési eljárásra. 

Szentlőrinc, 2020. március 19. 

          Koltai Péter 
         polgármester 

Határozati javaslat: 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testület 
……/2020.(III.26.) KT. határozata 

 
 a TOP-3.2.1.-16-BA1-2017-00022 azonosítószámú „Energiahatékonyság növelése 

Szentlőrinc önkormányzati tulajdonú épületeiben” című projekt keretében a műszaki 
ellenőri tevékenységek elvégzésére meghívandókról 

 

1., Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, a 
beszerzési eljárására meghívandó műszaki ellenőrök listáját elfogadja az alábbiak alapján: 

- Vörös Gábor István e.v. 
7400 - Kaposvár, Honvéd u. 20/b V/2 
Adószám: 52552412-1-34  

- Boa Árpád 
7400 - Kaposvár, Vikár B. u. 43. 
Adószám: 61566729-2-34 

- Vas Norbert e.v. 
7570 - Barcs, Munkácsy Mihály u. 36. 
Adószám: 66302272-2-34 

 

2., Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
beszerzési eljárás megindítására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: Képviselő-testület 
Végrehajtó: Koltai Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
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   Szentlőrinc Város Önkormányzat 

ELŐTERJESZTÉS 

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. március 26-i 

rendes/rendkívüli testületi ülésére 

 
Tárgy: Tájékoztatás a TOP-1.4.1-16-BA1-2017-

00010 számú a „Szentlőrinci Liszt Ferenc 
úti óvoda felújítása, bővítése” című projekt 
keretein belül a kivitelezési munkák 
elvégzésére kiírt közbeszerzési eljárásra 
beérkezett árajánlatokról 
 

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 
Véleményezésre megkapta: Jogi-Ügyrendi és Humán Bizottság 

Pénzügyi Bizottság 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 

Szentlőrinc Város Önkormányzat „TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00010 azonosítószámú projekt 
keretében a Szentlőrinci Liszt Ferenc úti óvoda felújítása, bővítése” tárgyban kiírt, a Kbt. 
Harmadik rész szerinti, Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján, közvetlen ajánlattételi felhívással, nyílt 
közbeszerzési eljárást indított 2020. január 10-én. Az eljárás keretében több kiegészítő 
tájékoztatás is érkezett, melyek miatt többször hosszabbítania kellett a közbeszerzési 
szakértőnek az árajánlatok beadási határidejét. A végső határidő 2020. március 18. 10.00 óra volt.  

A közbeszerzés keretében 2 db árajánlat érkezett be, melyek jelenleg is ellenőrzés alatt 
állnak, mind a közbeszerzési szakértő, mind pedig a közbeszerzés tárgya szerinti 
szakértelemmel rendelkező bíráló bizottsági tag által, tehát ezen adatok még nem 
feltétlenül a végösszegek és nem feltétlenül a nyertes vállalkozás a kedvezőbb ajánlatot 
nyújtó ajánlattevő.  

A két árajánlatot nyújtó vállalkozás az O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
(7960 – Sellye, Dráva u. 4.) valamint a Duna Sector Kft. (1081 – Budapest, Népszínház u. 19. 
félemelet 4/a.)  voltak és a következő árajánlatokat tették: 
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ütemek Fedezet Becsült érték O és R Duna Sector 
I. 84.848.971,- 114.066.972,- 134.895.102,- 146.859.286,- 
II. 86.079.658,- 115.720.639,- 147.780.788,- 159.764.023,- 

össz. nettó 170.928.629,- 229.787.611,- 282.675.890,- 306.623.309,- 
össz. 

bruttó 217.079.359,- 291.830.266,- 358.998.380,- 389.411.602,- 
 

Mint a táblázatból látható mindkét ütem esetében az O és R Kft. tette a kedvezőbb árajánlatot, 
viszont ez az árajánlat is jóval meghaladja a pályázatban rendelkezésre álló fedezet összegét. A 
szükséges saját forrás összege: bruttó 141.919.021,- Ft. 

Tájékoztatom továbbá a T. Képviselő-testületet, hogy az eredmény még nem végleges, a 
hiánypótlások folyamatban vannak, jelen előterjesztés tájékoztatás jelleggel készült. 

Szentlőrinc, 2020. március 19. 

          Koltai Péter 
         polgármester 

 
 
Határozati javaslat: 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2020. (III.26) KT. határozata 

 
a TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00010 számú „Szentlőrinci Liszt Ferenc úti óvoda felújítása, 

bővítése” című projekt keretein belül a kivitelezési munkák elvégzésére kiírt nyílt 
közbeszerzési eljárásról 

 
1. Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-16-BA1-2017-

00010 számú „Szentlőrinci Liszt Ferenc úti óvoda felújítása, bővítése” című projekt 
keretein belül a kivitelezési munkák elvégzésére kiírt nyílt közbeszerzési eljárásról 
készített tájékoztatót megtárgyalta, és úgy határozott, hogy az abban foglaltakat 
elfogadja.  
 

2. A képviselő-testület a projekt további folytatását határozza el, és felkéri a 
polgármestert, hogy a Baranya Megyei Önkormányzattal szükséges tárgyalásokat 
folytassa le a további forrás beszerzése érdekében. 
 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a közbeszerzési 
szakértőt tájékoztassa. 

 
Felelős: Képviselő-testület  

Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester 
Határidő: azonnal 
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   Szentlőrinc Város Önkormányzata 
 

ELŐTERJESZTÉS 

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2020. március 26-i 

rendes/rendkívüli testületi ülésére 

Tárgy: Az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 
azonosítószámú, „Hazavárunk – Esély 
Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” 
című projekthez kapcsolódó 
Önkormányzati Ösztönző támogatási 
program pályázati felhívás benyújtási 
határidő hosszabbítására vonatkozóan 
 

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester 
Előterjesztést készítette: Szilágyi Éva - projektmenedzser  
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  van, fedezettel rendelkezik 
Az előterjesztést  nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen 

lehet tárgyalni 
Véleményezésre megkapta: Koltai Péter polgármester 

 
Véleményezésre megkapta: Jogi-Ügyrendi és Humán Bizottság 

Pénzügyi Bizottság 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
A EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú, „Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára 
Szentlőrincen” című projektben kötelezően megvalósítandó tevékenység ösztönző támogatás, 
hiányszakmák betöltéséhez nyújtott támogatás folyósítása 18-35 év közötti célcsoport számára.  
E szakmai tevékenységek végrehajtásához meghirdette Szentlőrinc Város Önkormányzata kerülő 
pályáztatási eljárások lefolytatása.  
 
Az előterjesztés e pályázati eljárások keretében korábban meghirdetett Pályázati Felhívás 
Önkormányzati Ösztönző támogatás fiatalok helyben történő munkába állásához 2. 
körbenyújtási határidejének 30 nappal történő meghosszabbítását javasolja. 
 
Tájékoztatás: 
A program keretében a célcsoport számára képzések szervezése és lefolytatása is kötelező 
tevékenység, ehhez kapcsolódóan az önkormányzat beszerzési eljárást folytatott le a tervezett „B” 
kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges gyakorlati oktatást végző cég 
kiválasztására.  
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Az ajánlatok benyújtási határideje 2020.03.18 volt. Ajánlattételre 5 oktatást végző céget 
hívtunk meg, a határidőre egyetlen ajánlat sem érkezett be. 
 
Előzmények: 
 
Szentlőrinc Város Önkormányzata hatályos Támogatási Szerződéssel rendelkezik EFOP-1.2.11-
16-2017-00010 azonosítószámú, „Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” 
című projektre. a projekt megvalósítása 2018. február 01-én kezdődött. Szentlőrinc Város 
Önkormányzata Képviselő testülete 2019. december 20-án tartott ülésén a Pályázati felhívást 
elfogadta, ennek alapján a pályázat meghirdetésre került. 
 
A benyújtási határidő meghosszabbításával lehetőség nyílik a még le nem kötött támogatási forrás 
elköltésére. Még rendelkezésre álló szabad pályázati forrás összege: 4 320 000  Ft. 
 
Javaslattétel: 
 
Az Ösztönző támogatás fiatalok helyben történő munkába állásához támogatás megvalósításához 
szükséges önkormányzati pályázat felhívás 4.2 pontjában rögzített benyújtási határidő 30 nappal 
történő meghosszabbítása, 2020. április 30-ra. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a megküldött dokumentumokat tekintse át, 
megtárgyalást követően hagyja jóvá, illetve kérem hozzájárulásukat a Pályázatok 
formanyomtatványainak elkészítéséhez, valamint a tervezett időpontokban történő 
meghirdetéséhez. 
 
Szentlőrinc, 2020. március 20. 
 
          Koltai Péter 
         polgármester 
 
 
Határozati javaslat: 

 
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testület 

……/2020. (III. 26.) KT. H a t á r o z a t a 
 

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú, „Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok 
számára Szentlőrincen” című projekthez kapcsolódó Önkormányzati Ösztönző támogatási 

program pályázati felhívásaira vonatkozóan 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testülete az előterjesztés megtárgyalta, és úgy 
határozott, hogy egyetért az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú, „Hazavárunk – Esély 
Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című projektben hiányszakma betöltéséhez kapcsolódó 
támogatás folyósításához szükséges Szentlőrinc Város Önkormányzata által kiírásra került 
pályáztatási felhívás 4.2 pontjában rögzített benyújtási határidő 30 nappal történő 
meghosszabbításával, 2020. április 30-ra. 

 
Felelős: Képviselő-testület 

Végrehajtó: Koltai Péter polgármester 
Határidő: azonnal 
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