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M E G H Í V Ó  
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

2021. július 9. napján (pénteken) 
8 óra 15 perckor tartandó rendkívüli ülésére 

 
Helye: Városháza Díszterme (7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.) 
 
Napirend:  
 

1. Előterjesztés a 125/2021. (VI.29.) KT. határozat módosításáról. – előterjesztő: 
Koltai Péter polgármester 

 
2. Előterjesztés újabb hiányszakma támogatás pályázati felhívás megjelentetése az 

EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú, „Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok 
számára Szentlőrincen” című projektben– előterjesztő: Koltai Péter polgármester 

 
3. Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési 

tervének aktualizálásáról - előterjesztő: Koltai Péter polgármester 
 

4. Egyebek 
 

Az ülésre tisztelettel meghívom és megjelenésére feltétlenül számítok! Akadályoztatása esetén, 
kérem, hogy távolmaradását a Titkárságon a 73/570-001 telefonszámon vagy e-mailben az 
titkarsag@szentlorinc.hu címre  bejelenteni szíveskedjék!  
 
Szentlőrinc, 2021. július 8.  

 Koltai Péter s.k. 
   polgármester 

mailto:titkarsag@szentlorinc.hu
mailto:titkarsag@szentlorinc.hu


   Szentlőrinc Város Önkormányzat 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2021. július 9-i 

rendes/rendkívüli testületi ülésére 
 

Tárgy: Előterjesztés a 125/2021. (VI.29.) KT. 
határozat módosításáról 

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester 
Előterjesztést készítette: Böbék Dániel üzemeltetési előadó 
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek 
megfelel: 

dr. Tóth Sándor jegyző 

A döntéshez szükséges többség: egyszerű/minősített 
Döntési forma: rendelet/határozat (normatív, hatósági, egyéb) 
Az előterjesztésnek költségvetési kihatása Az önkormányzat költségvetését érinti. 
Az előterjesztést  nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen 

lehet tárgyalni 
Véleményezésre megkapta: Koltai Péter polgármester 
Előzetesen tárgyalja: - 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szentlőrinc Város Önkormányzat 2021. évi közterületi és ingatlanfejlesztési koncepciójában 
foglaltak szerint az idei évben is tervezendőek a belterületi közútjainkat érintő felújítási 
munkálatok.  
 
A munkálatok sarkalatos pontja az Arany János utca járdaszakaszának felújítása. A munkálatok 
elvégzésének tárgyában Szentlőrinc Város Önkormányzat árajánlatot kért négy (4) vállalkozótól. 
A határidőre, egyetlen beérkezett árajánlat Szárazi Tamás vállalkozó részéről érkezett, amely 
alapján a Képviselő-testület a 125/2021. (VI.29.) KT. határozatával úgy döntött, hogy Szárazi 
Tamás, egyéni vállalkozóval (székhely: 7761 Kozármisleny, Móricz Zs. tér 9., adószám: 
67017065-1-22) köt vállalkozási szerződést a Szentlőrinc, Arany János utcai járda felújítása 
érdekében, a felbontott járda anyagának hasznosításával, bruttó 3.989.599,- Ft összegért. A 
képviselők közül többen felvetették, hogy a vízelvezetés problémájának megoldatlansága a 
felújított járdát veszélyezteti ezért a járda és a vízelvezetés komplex megoldása szükséges, ami 
azonban az előzetes becslések alapján, 30 MFt körüli fedezetet igényelne amire a 2021. évi 
költségvetésben jelenleg nincs lehetőség figyelemmel a megvalósítás alatt álló beruházásokra.  
 
A fentiek alapján ismételten bejártuk a vállalkozóval a beruházásra kijelölt területet és a 
vállalkozó újból felmérte munkálatokat, amelyek a vízelvezetésre is részleges megoldást 
tartalmazz, melynek a főbb sarokpontok, az árokmeder mélyítéssé, árokmeder szélesítése, 
útpatka megerősítése az árokmeder és az útszelvény közötti oldalon, és a lakossági 
csapadékkivezetők zárt megoldással történő megépítése a térszín alá, melyet a részletes árazott 
költségvetést a melléklet tartalmazza. A munkálatok magukba foglalják a meglévő 
járdaszakaszok bontását, új járdaszakaszok építését, árokmedermélyítést, szélesítést, meglévő 
lakossági csapadék kivezetések járdaszint alatti beépítését, Kossuth u. és Megye u.- Petőfi utca 
közé eső közterületen, nyugati és keleti oldalon. 
A munkálatok díja az árajánlat alapján bruttó 6.510.134.- azaz hatmillió-ötszáztízezer-
egyszázharmincnégy forint. Az elbontott betonjárda össztömegéből 80 tonna kerülne 



betondarálékra történő beváltásra BRA-VAS Kft. vel közreműködve. Az ajánlat nem tartalmazza 
a betontörmelék darálékra nem váltott különbözete befogadásának díját, amely a darálék 
minőségétől függően nagyságrendileg 500.000.- forint, amelyet azonban az Önkormányzattal 
kötött szerződés alá vonhatónak látunk. 
 
A korábbi gyakorlattól eltérő gyors döntést azért tartjuk szükségesnek, mert a járdaszakasz 
amely az óvoda-bölcsődét is érinti tarthatatlan állapotban van, és figyelemmel arra, hogy az 
óvoda júliusban zárva lesz célszerű lenne a járda minél nagyobb de az óvodát közvetlenül érintő 
szakaszát minél gyorsabban befejezni, másrészről az építőipari árak emelkedése és a 
kapacitások hiánya is. Amennyiben a képviselő-testület jóváhagyja a jelen előterjesztést a munka 
pénteken, vagyis 2021. július 12-én eltudna kezdődni.  
 
Szentlőrinc, 2021. július 8. 
 
       Koltai Péter polgármester sk. 

I. Határozati javaslat: 
 

 
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

/2021.(VII. 9.) KT. határozata 
 

Előterjesztés Szentlőrinc, Arany János utca járdaszakaszainak felújítása 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat 
megtárgyalta, és az abban foglaltakat tudomásul veszi. 
 
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 125/2021. (VI.29.) KT. határozatában 
úgy döntött, hogy vállalkozási szerződést köt Szárazi Tamás, egyéni vállalkozóval (székhely: 
7761 Kozármisleny, Móricz Zs. tér 9., adószám: 67017065-1-22) a Szentlőrinc, Arany János utcai 
járda felújítására, a felbontott járda anyagának hasznosításával, bruttó 3.989.599,- Ft összegben. 
 
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben részletezett indokok 
alapján a műszakilag indokolt elsősorban a vízelvezetés magasabb műszaki tartalommal történő 
megvalósítása érdekében a  a 125/2021. (VI.29.) KT. határozatát módosítja, és a beruházás 
szerződési értékét,  bruttó 6.510.134.- azaz hatmillió-ötszáztízezer-egyszázharmincnégy forintra 
módosítja.   
 
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen döntését abban az esetben tartja 
fenn, amennyiben a beruházás 2021. július 12-én elindul amennyiben nem új beszerzési eljárás 
lefolytatást rendeli el, a hatályos belső szabályok alapján. 
 
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete szükséges fedezetének biztosítását a 2021. 
évi költségvetésének településüzemeltetési fejezetéből rendeli el. 
 
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a beruházás szükségességére 
a további árajánlatok bekérésétől eltekint. 
 
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
előterjesztésben foglaltak végrehajtására, ajánlatot benyújtó vállalkozóval szerződés 
megkötésére, és aláírására, a jegyzőt és a hivatal pénzügyi osztályvezetőjét a szerződés 
ellenjegyzésével. 
 

Felelős: képviselő-testület 
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester, dr. Tóth Sándor jegyző 



Határidő: 2021. július 12. 
 

VAGY 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
/2021.(VII. 9.) KT. határozata 

 
Előterjesztés Szentlőrinc, Arany János utca járdaszakaszainak felújítása 

 
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete 125/2021. (VI.29.) KT. határozatát 
visszavonja. 

 
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat 
megtárgyalta, és több összehasonlító árajánlat bekérést tartja szükségesnek, ezért felkéri a 
Szentlőrinci közös Önkormányzati Hivatalt, hogy az árajánlatok bekéréséről gondoskodjon. 
 
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a beruházás a 
döntése alapján a július-augusztus hónapban valószínűleg nem tud megvalósulni az építőipari 
kapacitások lekötöttsége miatt. 
 
 

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

Határidő: azonnal, árajánlatiok bekérése 2021. július 30. 
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   Szentlőrinc Város Önkormányzat 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének  

2021. július 9-ei rendes/rendkívüli testületi ülésére 
 

Tárgy: Előterjesztés Szentlőrinc Város 
Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési 
tervének aktualizálásáról 

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester 
Előterjesztést készítette: Tóth-Józsa Barbara pályázati-beruházási 

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 a költségvetésre hatása van 
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 Polgármestere az 58/2021. (III.29.) határozata alapján 
Szentlőrinc Város Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervét elfogadta.  
 
A TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 azonosítószámú „Kerékpáron az Ormánságtól a 
Mecsekig!” – kerékpáros turizmusfejlesztés Baranya megyében című projekt keretében 
kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás indítása szükséges.  
 
A 2021. évi közbeszerzési tervet a melléklet szerint módosítani szükséges.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el Szentlőrinc Város Önkormányzat 
2021. évi közbeszerzési tervének módosítását a csatolt melléklet szerinti tartalommal. 
 
Szentlőrinc, 2021. július 07. 

Koltai Péter 
            Polgármester  
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Határozati javaslat:  
 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2021.(VII.9.) KT. Határozata 

 
Szentlőrinc Város Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének módosítása 

 
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy 

határozott, hogy az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja Szentlőrinc Város 
Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének módosítását. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a tervet az év közbeni 
módosulások figyelembe vételével aktualizálja. 
 

3. A közbeszerzési tervet tartalmazó táblázat a határozat 1. számú mellékletét 
képezi. 

 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Végrehajtásért felel: Koltai Péter – polgármester; dr. Tóth Sándor - jegyző 

Határidő: azonnal 
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1. számú melléklet 

 
A közbeszerzés 

tárgya 
 

Közbeszerzés 
tervezett 

mennyisége 
 

"CPV kód 
(főtárgy)" 
 

Közbeszerzésre 
irányadó eljárási 

rend 
 

Tervezett 
eljárás 
fajtája 

 

Időbeli ütemezés 
Eljárás 
megindításána
k tervezett 
időpontja 

Szerződés 
teljesítésének 
várható 
időpontja 

építési beruházás 
 

TOP-2.1.2-16- 
Vendéglátó 
épület 
kialakítása 

45000000-7 nemzeti 
értékhatár 
szerinti 
közbeszerzési 
eljárás 
 

Kbt. 112. § 
(1) 
bekezdés 
b) pont 
Nyílt 
eljárás 
(hirdetmén
nyel) 
 

megindítva: 
2021.március 
18. 
 

2021. 
szeptember 
 

építési beruházás 
 

Csapadékvíz 
elvezetés 
korszerűsítés 
Szentlőrincen 

45000000-7 nemzeti 
értékhatár 
szerinti 
közbeszerzési 
eljárás 
 

Kbt. 112. § 
(1) 
bekezdés 
b) pont 
Nyílt 
eljárás 
(hirdetmén
nyel) 
 

2021. 
harmadik 
negyedév 
 

2022. 
negyedik 
negyedév 
 

építési beruházás 
 

Új piac építése 
Szentlőrincen 

45000000-7 nemzeti 
értékhatár 
szerinti 
közbeszerzési 
eljárás 
 

Kbt. 112. § 
(1) 
bekezdés 
b) pont 
Nyílt 
eljárás 
(hirdetmén
nyel) 
 

2021. 
harmadik 
negyedév 
 

2022. 
negyedik 
negyedév 
 

Szolgáltatási 
koncesszió 
 

Hulladékgazdálk
odási 
közszolgáltatási 
szerződés 

90500000-2 nemzeti 
értékhatár 
szerinti 
közbeszerzési 
eljárás 
 

Kbt. 112. § 
(1) 
bekezdés 
b) pont 
Nyílt 
eljárás 
(hirdetmén
nyel) 
 

2021. április 1. 
 

2025. 

A TOP-1.2.1-15-BA1-
2016-00007 
azonosítószámú, 
„Kerékpáron az 
Ormánságtól a 
Mecsekig!”- 
kerékpáros 
turizmusfejlesztés 
Baranya megyében 
című projektben 
turisztikai kerékpárút 
és kapcsolódó 
létesítményeinek 
építése 

Turisztikai 
kerékpárút 
építése, továbbá 
meglévő 
közutakon, 
önkormányzati 
utakon 
turisztikai 
kerékpárút 
kijelölése. A 
kerékpárosok 
biztonságos 
közúti 
közlekedése 

45233162-2 Nemzeti 
eljárásrend  

Kbt. 112. § 
(1) 
bekezdés 
b) pont 
Nyílt 
eljárás 
(hirdetmén
nyel 
induló) 
 

2021. 
harmadik 
negyedév 

2022. 
harmadik 
negyedév 
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érdekében 
terelősziget 
építése, 
kerékpáros 
forgalom közúti 
keresztezésének 
kialakítása, 
kijelölt helyeken 
útburkolat 
felújítás. A 
turisztikai 
kerékpárúthoz 
kapcsolódóan 
kerékpáros 
pihenők és 
kerékpártámasz
ok, valamint 
információs 
táblák telepítése. 
A közbeszerzés 
mennyiségéből 
Bükkösd Község 
Önkormányzat 
egy darab 
kerékpáros 
pihenőhely 
építése 
tekintetében lesz 
ajánlatkérő.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Eljárás megindításának 
tervezett időpontja

Szerződés teljesítésének várható 
időpontja

építési beruházás TOP-2.1.2-16- Vendéglátó épület kialakítása 45000000-7 nemzeti értékhatár szerinti 
közbeszerzési eljárás

Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont 
Nyílt eljárás (hirdetménnyel) megindítva: 2021.március 18.  2021. szeptember

építési beruházás Csapadékvíz elvezetés korszerűsítés Szentlőrincen 45000000-7 nemzeti értékhatár szerinti 
közbeszerzési eljárás

Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont 
Nyílt eljárás (hirdetménnyel) 2021. harmadik negyedév 2022. negyedik negyedév

építési beruházás Új piac építése Szentlőrincen 45000000-7 nemzeti értékhatár szerinti 
közbeszerzési eljárás

Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont 
Nyílt eljárás (hirdetménnyel) 2022. harmadik negyedév 2022. negyedik negyedév

Szolgáltatási koncesszió Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 90500000-2 nemzeti értékhatár szerinti 
közbeszerzési eljárás

Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont 
Nyílt eljárás (hirdetménnyel) 2021. április 1. 2025. 

A TOP-1.2.1-15-BA1-2016-
00007 azonosítószámú,
„Kerékpáron az Ormánságtól
a Mecsekig!”- kerékpáros
turizmusfejlesztés Baranya
megyében című projektben
turisztikai kerékpárút és
kapcsolódó létesítményeinek
építése

Turisztikai kerékpárút építése, továbbá meglévő
közutakon, önkormányzati utakon turisztikai
kerékpárút kijelölése. A kerékpárosok biztonságos
közúti közlekedése érdekében terelősziget építése,
kerékpáros forgalom közúti keresztezésének
kialakítása, kijelölt helyeken útburkolat felújítás. A
turisztikai kerékpárúthoz kapcsolódóan kerékpáros
pihenők és kerékpártámaszok, valamint információs
táblák telepítése. A közbeszerzés mennyiségéből
Bükkösd Község Önkormányzat egy darab
kerékpáros pihenőhely építése tekintetében lesz
ajánlatkérő. 

45233162-2 Nemzeti eljárásrend 
Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont 

Nyílt eljárás (hirdetménnyel 
induló)

2021. harmadik negyedév 2022. harmadik negyedév

Tervezett eljárás fajtája

Időbeli ütemezés

2021.

KÖZBESZERZÉSI TERV 

Közbeszerzés tervezett mennyiségeA közbeszerzés tárgya CPV kód
(főtárgy)

Közbeszerzésre irányadó 
eljárási rend



Eljárás tárgya
Árubeszerzés
Építési beruházás
Építési koncesszió
Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási koncesszió

Eljárásrend
Közösségi értékhatárt elérő, Kbt. II.
Nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. III.
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