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MÓDOSÍTOTT MEGHÍVÓ

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. június 24. napján (csütörtökön)
8.00 órakor tartandó rendes ülésére

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

1. Beszámoló a veszélyhelyzet időszakában meghozott polgármesteri döntésekről –
előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

2. Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 6/2015. (III.27.) önkormányzati rendeletben telepített
hatáskörök visszavonásáról szóló 20/2020. (XI.16.) polgármesteri rendelet hatályon
kívül helyezéséről - előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

3. Beszámoló a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szigetvári
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szigetvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2020.
évi tevékenységéről – előterjesztő: Koltai Péter - polgármester

4. Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ Szentlőrinc 2020. évi munkájáról előterjesztő: Wágner Ibolya – intézményvezető

5. Beszámoló a közfoglalkoztatási program állásáról - előterjesztő: Koltai Péter –
polgármester
6. Beszámoló az elvégzett karbantartási, felújítási munkákról – előterjesztő: dr. Tóth
Sándor – jegyző

7. Beszámoló a folyamatban levő pályázatok aktuális helyzetéről - előterjesztő: Koltai
Péter – polgármester

8. Előterjesztés a TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00010 azonosítószámú „Szentlőrinci Liszt
Ferenc úti óvoda felújítása, bővítése” c. pályázat 1 rész 2., 3., 4. számú Változtatási
javaslata; 2. rész 1. és 2. számú változtatási javaslata tárgyában – előterjesztő: Koltai
Péter – polgármester

+36-73 570-000

Hivatal: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
+36-73 371-125
titkarsag@szentlorinc.hu Honlap: www.szentlorinc.hu

2

9. Előterjesztés a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz
fejlesztése” című projekt keretében műszaki ellenőri tevékenységre érkezett
árajánlatok elbírálása tárgyában – előterjesztő: Koltai Péter – polgármester (AZ
ELŐTERJESZTÉS TOVÁBBI EGYEZETÉST IGÉNYEL, VÁRHATÓAN LEKERÜL NAPIRENDRŐL)

10. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások és egyéb helyiségek
bérleti díjának megállapításáról szóló 5/2018. (IV.6.) önkormányzati rendelet
módosításáról – előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

11. Előterjesztés a köztisztaságról szóló 18/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról – előterjesztő: Koltai Péter - polgármester

12. Előterjesztés településrendezési eszközök módosítása tárgyában – előterjesztő: Koltai
Péter – polgármester
13. Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzata 2021. évi munkatervéről –
előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

14. Beszámoló a Polgármester 2021. évben kivett szabadságáról – előterjesztő: dr. Tóth
Sándor – jegyző

15. Előterjesztés a Szentlőrinc, 1036/58. hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről (zárt ülés) előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

16. Javaslat kitüntetések adományozására (zárt ülés) – előterjesztő: Koltai Péter polgármester

17. Egyebek

18. Interpellációk, kérdések, közlemények

Az ülésre tisztelettel meghívom és megjelenésére feltétlenül számítok! Akadályoztatása esetén,
kérem, hogy távolmaradását a Titkárságon a 73/570-001 telefonszámon vagy e-mailben a
polghiv@szentlorinc.hu címre bejelenteni szíveskedjék!
Szentlőrinc, 2021. június 18.

+36-73 570-000

Koltai Péter s.k.
polgármester
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+36-73 371-125
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Szentlőrinc Város Önkormányzat

Tárgy:

ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. június 24-i rendes/rendkívüli testületi ülésére

Előterjesztő:
Előterjesztést készítette:

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

Véleményezésre megkapta:
Véleményezésre megkapta:
Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztató a polgármester által a
veszélyhelyzet ideje alatt meghozott
döntésekről
Koltai Péter polgármester
dr. Tóth Sándor jegyző, dr. Keresztessy Csilla
aljegyző
dr. Tóth Sándor jegyző
egyszerű/minősített
rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen
lehet tárgyalni
Koltai Péter polgármester
Jogi-Ügyrendi és Humán Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Mint az OÖ nö k elő tt ismert, a koronavı́rus-já rvá ny miatti veszé lyhelyzet 2020. november 4. napjá n
tö rté nt kihirdeté sé vel a katasztró favé delemrő l é s a hozzá kapcsoló dó egyes tö rvé nyek
mó dosı́tá sá ró l szó ló 2011. é vi CXXVIII. tö rvé ny 46. § (4) bekezdé se alapjá n az ö nkormá nyzatok
eseté ben a ké pviselő -testü letek hatá skö ré t a polgá rmesterek gyakoroltá k.
A veszé lyhelyzet alatt meghozott valamennyi polgá rmesteri hatá rozat elő terjeszté ssel ellá tva
megkü ldé sre kerü lt a T. Ké pviselő -testü let tagjaira ré szé re, tová bbá a vonatkozó jogszabá lyi
elő ı́rá sban foglalt 15 napos hatá ridő betartá sá val a Baranya Megyei Kormá nyhivatal tö rvé nyessé gi
osztá lya ré szé re is tová bbı́tá sra kerü ltek a hatá rozatok. A veszé lyhelyzet idő szaká ban meghozott
polgá rmesteri hatá rozatok jelen elő terjeszté s 1. szá mú mellé kleté t ké pezik.

2021. június 5-én a Magyar Közlönyben kihirdetésre került a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet, amely az
alábbi szabályozást tartalmazza:

Az 1. § szerint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat
képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és
hatáskörét maga gyakorolja.

A 2. § (1) bekezdés szerint ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. június 15én lép hatályba.

A fent hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján 2021. június 15. napjától a képviselőtestületek újra maguk gyakorolják hatáskörüket, ezért szükséges és indokolt a
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polgármesteri beszámoló előterjesztése a veszélyhelyzet időszakában meghozott
polgármesteri határozatokról, továbbá megtett intézkedésekről az alábbiak szerint.
A koronavírus leküzdésére tett intézkedések
Tájékoztatás

A város hivatalos weblapján és facebook oldalán, valamint a rendelkezésre álló egyéb hírközlési
felületeken megszerveztük a lakosság folyamatos aktív és naprakész tájékoztatását. A
www.szentlorinc.hu weblapon létrehoztuk a Koronavírus tájékoztató felületet, amelyről a lakosság
tájékozódhatott a Kormány, az Operatív Törzs, az NNK és az önkormányzat intézkedésiéiről,
ajánlásairól a legfontosabb hírekről percről-percre.

Megszerveztük az intézmények és a többségi tulajdonú gazdasági társaságok veszélyhelyzet alatti
napi kapcsolattartását és kommunikációját. Az intézmények és a gazdasági társaságok a Hivatal
részére napi szinten beszámolót adtak az intézkedéseikről, helyzetükről, problémáikról
javaslataikról, készleteikről.
Folyamatosan egyeztetünk a házi karanténra való felkészülésről az érintett hatóságokkal.
Védekezés eszközeinek biztosítása

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal felmérte az önkormányzat, az intézmények és a
többségi tulajdonú gazdasági társaságok, egyéb a védekezésben fontos szereplők, pl. háziorvosok,
védekezéshez szükséges felszerélés és anyag igényét, (maszkok, védőruhák, kesztyűk, egyéb
védőfelszerelésekések, fertőtlenítőszerek, étkeztetéshez szükséges edények stb.) a nehézségek
ellenére folyamatos beszerzésekkel biztosította az ellátást, illetve az szervezetek saját
beszerzéseinek szükséges kiegészítését. A hivatal szigorú készletgazdálkodást végzett a
beszerzett eszközök tekintetében. A beszerzések eredményeként a veszélyhelyzet alatt
folyamatosan tudtuk biztosítani és fenntartani az előírásoknak megfelelő védelmet.
Szabályozottság biztosítása

A veszélyhelyzet fennállása alatt Szentlőrinc Város Önkormányzat képviselő-testülete által a JogiÜgyrendi és Humán Bizottságra és a Pénzügyi Bizottságra átruházott hatáskört visszavontam, a
hatáskört a veszélyhelyzet tartama alatt a polgármesterként gyakoroltam.

A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban. Hivatal) segítségével az
önkormányzat, intézmények és a gazdasági társaságok aktualizálták a pandémiás terveiket,
veszélyhelyzeti protokolljaikat. A Hivatal elkészítette az otthoni munkavégzésre vonatkozó
szabályzatot, valamint kiadásra kerültek a dolgozók számára lakhelyelhagyási engedélyek.
Az intézmények dolgozóinak személyi biztonság érdekében tett intézkedések

A Hivatal működésének biztosítása érdekében:

Az egymást helyettesítő, egy irodában dolgozók az érintkezések számának csökkentése érdekében
- a kiskorú gyermeket nevelők érdekeinek figyelembevételével - váltott rendszerben home-office
munkarendbe kerületek.
A hivatalban – a hivatal működésének megőrzését szem előtt tartva - kiadásra kerületek az
időarányos szabadságok.
Korlátozásra és kontrollálásra kerültek az ügyfélkapcsolatok.

Az ügyfelekkel (elsősorban a fokozottabban veszélyeztetett csoportokkal) közvetlenül érintkező
dolgozók szűrésre kerültek. Amennyiben valamely dolgozónál COVID-19 fertőzés gyanúját
észlelték, azonnali otthoni munkavégzésre, megbetegedés esetén táppénzre utalt a munkavállalót.
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Minden COVID-19 gyanús dolgozó antigén gyorsteszt szűrését elvégeztettük az arra jogosított
orvos által.
A gazdasági társaságok működésének biztosítása érdekében:

Az önkormányzati fenntartású intézményekben (gazdasági társaságoknál) elrendelésre került a
rendszeres fertőtlenítés és a WHO által kiadott, a Nemzeti Népegészségügyi Központ által
megerősített utasítások szigorú betartása. Kiosztásra kerültek az egyéni védőfelszerelések,
elrendeltük azok kötelező használatát.

A közmunkaprogramban résztvevők munkabeosztása az Szentlőrinci Közüzemi Nkft.
ügyvezetőjének javaslatainak figyelembevételével átszervezésre került.
Költségvetési szervek működése:
Óvoda-bölcsőde

Az óvodai bölcsődei ellátás folyamatosan biztosítva volt a veszélyezett alatt. A fertőzés veszélyei
miatt a gyermekeink védelmében óvodai és bölcsődei intézményi épületeibe csak az intézményi
jogviszonyban, illetve feladatai ellátásával kapcsolatban álló személy léphetet be. Mind az óvoda,
mind a bölcsőde csak az adott nyilvántartási napon reggel 8.00 óráig beérkező gyermeket tudta
fogadni. Az óvoda esetében a gyermek hazavitele az intézmény által közölt két délutáni
időpontban volt lehetséges. Mind az óvoda mind a bölcsőde esetében a gyermekért érkező
hozzátartozó a bejárat előtt köteles megvárni a gyermek átadását.

A Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde szentlőrinci intézményei a veszélyhelyzet
időszakában mindvégig legalább ügyeleti rendben működtek, és fogadták a dolgozó szülők
gyermekeit.
Szociális Szolgáltató Központ Szentlőrinc

A Szociális Szolgáltató Központ Szentlőrinc intézményre szintén nagy teher hárult a COVID-19
pandémia okán. Több dolgozó és több bentlakásos ellátásban részesülő személy sajnálatos módon
megfertőződött a vírussal, azonban az intézmény kiválóan helyt állt és eredményes küzdelmet
folytatott a pandémiával szemben.
Hatályba lépett az izolációs terv/Megelőző intézkedések és izolációs terv „koronavírus-betegség
(COVID-19) gyanúja esetén.

Az idősek bezártságát és az azzal járó feszültségének enyhítése érdekében a Hivatal Informatikai
Csoportja a skype elérést alakított ki az intézményvezető kérése alapján. Beüzemelésre került egy
laptop, amely lehetőséget nyújt a hozzátartozóknak, hogy a gondozott hozzátartozójukkal
személyesebb kapcsolatot tudjon az izoláció alatt fenntartani.
Közétkeztetés

Az intézményi közétkeztetést a veszélyhelyzet alatt a jogszabályok szerint folyamatosan
biztosítottuk. Szentlőrinc Város Önkormányzata biztosította minden, a közétkezésben érintett
tanuló részére az ételt elvitelre az önkormányzat által biztosított tároló dobozokban, a konyháról,
(a szokásos módon).
Művelődés-sport

A Városi Sportcsarnokban kizárólag az iskolai testneveléshez és az egyesületi sporthoz (edzések,
mérkőzések) kapcsolódó (sport vagy egyéb) tevékenység volt folytatható.

3

3

A Városi Művelődési Házban minden rendezvény (beleértve a civil szervezetek klubokkal stb.
működésével kapcsolatos összejöveteleket is) határozott időre elhalasztásra került, az
önkormányzati tervezett rendezvényekkel együtt.

A Városi Könyvtár esetében a program, rendezvény, ünnepségek megtartása határozatlan időre
elhalasztásra kerültek. Egyéni látogatás esetén a belépéskor a kézfertőtlenítés volt kötelező, majd
az Operatív Törzs ajánlásai és a Kormány intézkedések végrehajtása okán a Városi Sportcsarnok
bezárásra került.
A lakosság védelmében tett közvetlen intézkedések

Felmérést végeztünk a településen élő különösen veszélyeztetett krónikus betegek személyek
számáról. Megszerveztük a házikaranténban, hatósági karanténban, és a 70. életévét betöltött,
illetve a 60 évet betöltött egyedülálló krónikus betegségben szenvedő személyek ellátásáról való
gondoskodást a Szociális Szolgáltató Központon keresztül. (élelmiszer- és gyógyszer házhoz
szállítás, fogyatékossági tanácsadók elérhetőségei). A Jegyző irányításával a településen élő
fogyatékkal élők számára megszerveztük a járványügyi helyzetre való tekintettel a
segítségnyújtást a Szociális Szolgáltató Központon keresztül. A jelzőrendszer tagjai
együttműködőek voltak, elektronikus úton a birtokukban lévő név listát elküldték a Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat email címére.
Megszerveztük az önkéntesek toborzását és koordinációját, valamint a házhoz szállítást vállaló
termelők, gyógyszerészek, vállalkozók koordinációját, a weblapunkon felhívást és elektronikus
jelentkezési lapot elérhetőségeket tettünk közre.
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal

A Hivatal a feladatait a veszélyezett alatt mindvégig ellátta, folyamatos működése biztosította az
önkormányzati feladatellátást és a védekezés helyi feladatainak megszervezését. Amikor a
pandémia fokozódott, a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.)
Korm. rendelet végrehajtása érdekében és azzal összhangban a 2/2021. (III. 22.) Jegyzői
utasítással Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási korlátozás került
bevezetésre. Személyes ügyfélfogadásra kizárólag az anyakönyvi és hagyatéki ügyekben volt
lehetőség, azonban telefonon, e-mailben, továbbá postai úton folyamatosan a lakosság
rendelkezésére álltunk, továbbá amennyiben az ügy jellege és prioritása indokolta, a Hivatal soron
kívül biztosította az ügyintézés lehetőségét. A személyes ügyfélfogadás során a hatályos
jogszabályi előírásokat betartva a maszkhasználatot, a távolságtartást, lázmérést, illetve
kézfertőtlenítést folyamatosan megköveteltük ügyfeleink részéről.
A védelmi intézkedések szigorú betartásának eredményeképp a Hivatal dolgozóit elkerülte a
tömeges megbetegedés, az esetszerű fertőzéseket sajnos nem tudtuk kiküszöbölni, azonban a
Hivatal működőképességét a pandémia alatt mindvégig megőriztük.

A kedvező járványügyi adatokra tekintettel az ügyfélfogadási rend 2021. május 17. napjától a
korábbi rend szerint működik tovább, a dolgozóink kedvező átoltottsági szintjére figyelemmel az
otthoni munkavégzés lehetőségét ugyanezen naptól fogva megszüntettük.
Költségvetést érintő tudnivalók:

Az egyes adó tö rvé nyek mó dosı́tá sá ró l szó ló 2020. é vi CXVIII. tv. 101. §-a oly mó don mó dosı́totta a
gé pjá rmű adó ró l szó ló 1991. LXXXII. tv-t, hogy 2021. januá r 1-jé tő l a gé pjá rmű adó val kapcsolatos
adó ható sá gi feladatokat az á llami adó - é s vá mható sá g lá tja el. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy
az ö nkormá nyzatoktó l elvoná sra kerü lt a gé pjá rmű sú lyadó teljes bevé tele.
A koronavı́rus-vilá gjá rvá ny nemzetgazdasá got é rintő hatá sá nak enyhı́té se é rdeké ben szü ksé ges
egyes inté zkedé sekrő l szó ló 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet é rtelmé ben a 2021-ben vé gző dő
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adó é vben a helyi iparű zé si adó mé rté ke 1 szá zalé k lehet, akkor is, ha az ö nkormá nyzati
rendeletben megá llapı́tott adó mé rté k enné l tö bb. (A helyi adó kró l szó ló tö rvé ny 2 szá zalé kot
tartalmaz.) Ez azonban csak a mikro-, kis- é s kö zé pvá llalkozá sokra vonatkozik. Ebbe a kö rbe azok
a vá llalkozá sok tartoznak, amelyeknek a nettó á rbevé tele vagy a mé rlegfő ö sszege legfeljebb 4
milliá rd forint. A fenti jogszabá lyi rendelkezé s alapjá n a helyi iparű zé si adó egy ré szé tő l is elesik
az ö nkormá nyzat a 2021. é vben.

A fenti a bevé telkiesé snek a pó tlá sá ra elfogadá sra kerü lt a veszé lyhelyzettel ö sszefü ggé sben a
huszonö tezer fő né l nem nagyobb lakossá gszá mú telepü lé si ö nkormá nyzatok tá mogatá si
programjá ró l szó ló 4/2021. (I.14.) Korm. rendelet szerint a huszonö tezer fő né l nem nagyobb
lakossá gszá mú telepü lé si ö nkormá nyzat a koronavı́rus-vilá gjá rvá ny nemzetgazdasá got é rintő
hatá sá nak enyhı́té se é rdeké ben szü ksé ges egyes inté zkedé sekrő l szó ló 639/2020. (XII. 22.) Korm.
rendelet rendelkezé sei szerinti, a 2021. é vben kieső iparű zé si adó bevé telé nek ö sszegé vel
megegyező ö sszegben a kö zponti kö ltsé gveté sbő l tá mogatá sra (a tová bbiakban: tá mogatá s)
jogosult.

A megá llapı́tott tá mogatá st ké t egyenlő ré szletben – a szü ksé ges tá mogatá si ö sszeg ismereté ben
–, legké ső bb 2021. jú nius é s 2021. októ ber hó napban kell folyó sı́tani.
Mindezidá ig Szentlő rinc Vá ros OÖ nkormá nyzata nem ré szesü lt mé g a hivatkozott kompenzá ció ban,
a Magyar AÁ llamkincstá rral a Hivatal felvette a kapcsolatot, azonban é rdemi informá ció t a kifizeté s
idő pontjá ró l nem kaptunk.

Tá jé koztatom tová bbá a Tisztelt ké pviselő -testü let tagjait, hogy a COVID-19 pandé mia oká n az
alá bbi tö bblet kö ltsé g keletkezett a já rvá ny elleni vé dekezé s oká n Szentlő rinc Vá ros
OÖ nkormá nyzata é s az inté zmé nyei tekinteté ben:
Szentlőrinc Város Önkormányzat és
intézményei többletkiadásai Covid-19 miatt
2021. 06.15-éig

Szentlőrinc Város Önkormányzat
teszt, maszk
100 000
fertőtlenítés
290 000
fertőtlenítő, tisztítószerek
300 000
Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
teszt, maszk
240 000
fertőtlenítő, tisztítószerek
375 000
Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha
teszt, maszk
24 000
fertőtlenítő, tisztítószerek
500 000
Szociális Szolgáltató Központ
teszt, maszk
64 000
fertőtlenítő, tisztítószerek
600 000

5

2 493 000

690 000
615 000
524 000
664 000

5

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a veszélyhelyzet időszakában a képviselőtestület átruházott hatáskörében a polgármesteri határozatokon túl az alábbi polgármesteri
döntések kerültek meghozatalra:
Hatósági ügyekben:
-

üzletek éjszakai nyitvatartása tárgyában meghozott döntés: 3 határozat
közterület-használati engedélyek: 16 határozat
engedély nélküli közterület-használat: 2 határozat

6

Szociális ügyekben:

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a szociális ügyekben a döntés meghozatala előtt
minden esetben egyeztettem a Jogi-Ügyrendi és Humán Bizottság elnökével, illetve a szociális
előadóval.
Ssz.:

Kimutatás a 2020. november 4. és 2021. június 14. közötti időszakban hozott támogatásokról
Megállapított
Támogatás típusa
támogatások száma
Megállapított összeg Ft
db

1.

Települési lakásfenntartási támogatás

2.

Települési létfenntartási támogatás

3.

Települési temetési támogatás

4.

Települési gyógyszertámogatás

5.

Települési tűzifa támogatás

6.

Rendkívüli települési támogatás

7.

Szociális kölcsön
ÖSSZESEN

14
168
12
5
106x0,5 m3
11

252.000.2.426.938.440.000.40.000.-

1

264.364.-

317

3.483.302.-

60.000.-

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést elfogadni, és a döntéseket jóváhagyni
szíveskedjen.
Szentlőrinc, 2021. június 16.
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Koltai Péter
polgármester s.k.

Határozati javaslat:
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete
…/2021. (….) számú határozata
Tájékoztatás a polgármester által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott döntésekről
1) Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „a polgármester
által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott döntésekről” szóló előterjesztést, és úgy
határozott, hogy a polgármester határozatait jóváhagyja.

2) Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a
Polgármesternek, az Önkormányzat a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal, az
önkormányzati Intézmények, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
vezetőinek és dolgozóinak a veszélyhelyzet alatt végzett munkájukért.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
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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

Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
1/2021. (I.5.) számú határozata
Előterjesztés a „TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 azonosítószámú „Iparterület
fejlesztése Szentlőrincen” című projekt keretében épülő üzemcsarnok bérleti
szerződés tervezetének módosításáról
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.4.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:
A TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 azonosítószámú „Iparterület fejlesztése Szentlőrincen”
című projekt keretében épülő üzemcsarnok bérleti szerződését a módosított tervezet
szerint fogadom el.

Szentlőrinc Város Önkormányzat a jelen előterjesztés mellékletét képező, módosított
tartalmú szerződés alapján köt 5 év határozott időre szóló bérleti szerződést a Topp
Autó 2010 Kft.-vel (székhely: 7940 Szentlőrinc, Munkácsy Mihály utca 47., képviseli:
Topp Zoltán) a Szentlőrinc, 40/29. hrsz alatti ingatlanon felépítésre kerülő csarnok és
szociális iroda vonatkozásában.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester, dr. Tóth Sándor - jegyző
Határidő: azonnal
Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
2/2021. (I.5.) számú határozata
az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázatban
beszerezni kívánt konyhai eszközök üzembe helyezéséről
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.4.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:

Az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretében
beszerezni kívánt konyhai eszközök üzembe helyezése tekintetében Szentlőrinc Város
Önkormányzata a Pécsi Gasztroker Kft-vel (székhely: 7632 Pécs, Siklósi u. 4., képviseli:
Varga Dávid, ügyvezető) köt szerződést. A megbízási díj összege: 5800,- Ft/óra + áfa, a
kiszállás díja további 120,- Ft/km + áfa.
Határidő: azonnal
Felelős: Koltai Péter polgármester

Koltai Péter
polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
3/2021. (I.5.) számú határozata
a 234/2020. (XI.19.) polgármesteri határozat visszavonásáról
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.4.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:
A „Döntés az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázattal
kapcsolatos eszközbeszerzésre meghívandó vállalkozásokról” című 234/2020.
(XI.19.) számú polgármesteri határozatot visszavonom.
Határidő: azonnal
Felelős: Koltai Péter polgármester
Koltai Péter
polgármester

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

Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
4/2021. (I.7.) számú határozata
a Hazavárunk - Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen c. pályázat keretében
a „B” kategóriás gépjármű vezetői engedély megszerzésére irányuló képzés
támogatásáról, a képzésben résztvevőkről
Szentlőrinc Város Önkormányzata polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú
„Hazavárunk - Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című pályázat képzési
tevékenységének keretében „B” kategóriás vezetői engedély gyakorlati oktatás
támogatását az előterjesztéseben megjelölt személyekre vonatkozóan, az
előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.
Felelős: Koltai Péter polgármester
Határidő: 2021. január 15.
Kapja: pályázati iroda

Koltai Péter
Polgármester

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

Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
5/2021. (I.7.) számú határozata
a Szentlőrinc, Madách Imre u. 2/B. 1. emelet 18. szám alatti lakás bérbeadására
szóló pályázati felhívásról
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.4.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata pályázat útján bérbeadásra meghirdeti a Szentlőrinc
Város Önkormányzat tulajdonában álló, a természetben Szentlőrinc, Madách I. u. 2/B. 1.
emelet 18. szám alatti lakást.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal

Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
6/2021. (I.7.) számú határozata
Sztojka Sándor lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.4.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata 2020. december 21. napjától 2022. december 20.
napjáig tartó időszakra bérleti szerződést köt Sztojka Sándor, 7940 Szentlőrinc, Erzsébet
u. 10. szám (Szentlőrinc belterület 407/A/3. hrsz.) alatti lakossal a Szentlőrinc Város
Önkormányzata tulajdonában álló természetben a 7940 Szentlőrinc, Erzsébet u. 10.
(Szentlőrinc belterület 407/A/3. hrsz.) ingatlan vonatkozásában.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal

Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
7/2021. (I.12.) számú határozata
a TOP-2.1.3-16-os kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra
fejlesztések” című pályázat benyújtásáról
Szentlőrinc Város Önkormányzata polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

A TOP-2.1.3-16-os kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések”
című projekttel kapcsolatban a Baranya Megyei Önkormányzattal együttműködve,
konzorciumban a pályázat benyújtását jóváhagyom a csapadékelvezető rendszer
korszerűsítése érdekében.
Felelős: Koltai Péter polgármester
Határidő: 2021. január 27.
Kapja: pályázati iroda

Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
8/2021. (I.12.) számú határozata
a Hazavárunk - Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen c. pályázat keretében
a hiányszakma támogatásáról
Szentlőrinc Város Önkormányzata polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

1. Szentlőrinc Város Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú
„Hazavárunk - Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című pályázat keretében
biztosított hiányszakmára vonatkozó támogatás tekintetében az alábbi személyekre
vonatkozóan jóváhagyja a hosszabbítást a projekt végéig
− Hatos-Tóth Adrienn – 140.000 Ft/hó
− Aranyos Martin Attila – 100.000 Ft/hó
− Tóth-Józsa Barbara – 100.000 Ft/hó

2. Horváth Éva támogatási szerződése a támogatott kérelmére nem kerül
meghosszabbításra.
Felelős: Koltai Péter polgármester
Határidő: 2021. január 15.
Erről értesül: pályázati iroda

Koltai Péter
Polgármester

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

Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
9/2021. (I.15.) számú határozata
a TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00004 azonosítószámú „Szentlőrinci Szociális
Szolgáltató Központ alapszolgáltatásainak fejlesztése” című és a TOP-3.2.1-16BA1-2017-00022 azonosítószámú „Energiahatékonyság növelése Szentlőrinc
önkormányzati tulajdonú épületeiben” című pályázatokkal kapcsolatban
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.4.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata úgy határoz, hogy az operatív programok keretében
támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez
tartozó „Általános Szerződési Feltételek” c. dokumentum 14.3 pontja szerint eláll a TOP4.2.1-16-BA1-2017-00004 azonosítószámú „Szentlőrinci Szociális Szolgáltató Központ
alapszolgáltatásainak fejlesztése” című, 001/1786-3/2018 ügyiratszámú, 2018.03.05.
napján
megkötött
szerződéstől,
továbbá
a
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00022
azonosítószámú „Energiahatékonyság növelése Szentlőrinc önkormányzati tulajdonú
épületeiben” című, IKT-2017-602-11-00002604/0012 ügyiratszámú, 2019.06.04.
napján megkötött szerződéstől, mert ezen szerződések teljesítésére a szerződéskötést
követően, Szentlőrinc Város Önkormányzatának fel nem róható okból beállott
körülmény folytán nem képes.
Határidő: azonnal
Felelős: Koltai Péter polgármester

Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
10/2021. (I.15.) számú határozata
a Szentlőrinc, 152/60. hrsz. alatti terület egy részének bérbe adásáról
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.4.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata 2021. április 1. napjától 2022. március 31. napjáig
tartó időszakra bérleti szerződést köt a Chilion Kft.-vel (székhely: 7940 Szentlőrinc,
Erzsébet u. 10., Cg. 02-09-085253, adószám: 28747321-2-02, képviseli: Hornyák István
– ügyvezető) a Szentlőrinc Város Önkormányzata tulajdonában álló Szentlőrinc, 152/60.
helyrajzi szám alatti ingatlan egy része (a határozat mellékletét képező helyszínrajz
szerint) vonatkozásában.
A bérleti díj mértéke havonta 20.000,- Ft + áfa.

Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal
Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
11/2021. (I.20.) számú határozata
a Baranya Megyei Vállalkozói Központ éves beszámolójáról a Szentlőrinc
külterület 0184. helyrajzi számú ingatlan használata tekintetében
Szentlőrinc Város Önkormányzata polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata tudomásul veszi az AVKKF Baranya Megyei
Vállalkozói Központ beszámolóját a Szentlőrinc külterület 0184. helyrajzi számú
ingatlan 2020. évi használata tárgyában.
Felelős: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: Baranya Megyei Vállalkozói Központ

Koltai Péter
Polgármester

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

Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
12/2021. (I.20.) számú határozata
a Szentlőrinc, belterület 711/1. helyrajzi szám alatti ingatlan vonatkozásában
megkötendő haszonkölcsön szerződésről
Szentlőrinc Város Önkormányzata polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata haszonkölcsön szerződést köt a Baranya Megyei
Rendőr-főkapitánysággal a Szentlőrinc, belterület 711/1. helyrajzi alatti, a természetben
Szentlőrinc, Pécsi u. 21. szám alatti ingatlan földszintjén lévő, összesen 284 m²
alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiségek, garázs és „melegedő” helyiség
használatára vonatkozóan 2021. január 1. napjára visszamenőleges hatállyal 2024.
december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.
Felelős: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal
A döntésről értesül: Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság

Koltai Péter
Polgármester

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

Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
13/2021. (I.20.) számú határozata
a Szentlőrinc, belterület 152/62. hrsz-ú ingatlan Magyar Állam részére történő
ingyenes tulajdonba adásáról
Szentlőrinc Város Önkormányzata polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzat megerősíti a Szentlőrinc Város Önkormányzat
Képviselő-testületének 106/2019. (III.28.) KT határozatában foglaltakat az alábbiak
szerint.

1.
Szentlőrinc Város Önkormányzata kinyilatkozza, hogy a tulajdonát képező
Szentlőrinc, belterület 152/6. hrsz-ú kivett, beépítetlen terület megnevezésű, 3990 m2
térmértékű ingatlant ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába adja tanuszoda beruházás
megvalósítása céljából. Az ingatlan ingyenes átadására a sportról szóló 2004. évi I.
törvény 49. § c) és i) pontja, valamint a Kormány tagjainak feladat – és hatásköréről
szóló 94/2018. (V.22.) Korm.rendelet 104. § a) pontja szerinti közérdekű feladat ellátása
érdekében kerül sor.
2.
Szentlőrinc Város Önkormányzata nyilatkozatot tesz arról, hogy a Szentlőrinc
belterület 152/62. hrsz-ú ingatlan, mint vagyonelem kötelező önkormányzati feladat
ellátásához, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott önkormányzati
köznevelési feladatokhoz vagy ezek finanszírozási forrásának biztosításához vagy az
önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez nem szükségesek.

3.
Szentlőrinc Város Önkormányzata a határozat mellékletét képező, az „ingatlan
tulajdonjogának térítésmentes átadásáról” szóló szerződést jóváhagyja.
4.
Szentlőrinc Város Önkormányzata a tulajdonba adás feltételeként rögzíti, hogy
amennyiben az ügylethez kapcsolódóan áfa fizetési kötelezettség keletkezik, annak
Önkormányzat részére történő megfizetését az átvevőnek kell vállalnia.
Felelős: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal
Értesül: Nemzeti Sportközpontok

Koltai Péter
Polgármester

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

Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
14/2021. (I.20.) számú határozata
a HUHR/1901/2.1.3/0051 kódszámú, „A nemesi családok határokon átnyúló
történelmi útvonala” című projekt keretében a Kastélypark felújítási
munkálataira meghívandó vállalkozásokról
Szentlőrinc Város Önkormányzata polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

A HUHR/1901/2.1.3/0051 kódszámú, „A nemesi családok határokon átnyúló történelmi
útvonala” című projekt keretében az eszközbeszerzést és kivitelezés összevonását
engedélyezem. Árajánlatkérésre a 117/2020 (IX.24) KT határozatban elfogadott parképítési beruházás tárgyban- ajánlattételre felkérendő vállalkozásokat hívja meg
Szentlőrinc Város Önkormányzata:
San-Drosera Kft.
7624 Pécs, Édesanyák útja. 9.
Asz.: 25773112-1-02
Cjsz.: 02 09 082508
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

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
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
DANESZKO Építőipari Kft.
7940 Szentlőrinc, Váci M. u. 2.
Asz: 22940540-2-02
Cjsz: 02-09-076263

Gamásza & Gamásza Kft.
1119 Budapest, Andor utca 21/C fszt. 1.
Asz: 26501697-2-43
Cjsz: 01-09-328965
RP-SC Holding Szolgáltató Kft.
7761 Kozármisleny, Viola utca 21.
Asz: 24719458-2-02
Cjsz: 02-09080369

Felelős: Koltai Péter polgármester
Határidő: 2021. január 31.
Kapja: pályázati iroda
Koltai Péter
Polgármester

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

Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
15/2021. (I.20.) számú határozata
a „TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 azonosítószámú „Ipari parkok, iparterületek
fejlesztése” elnevezésű projekt keretében iparterület fejlesztése Szentlőrincen”
tárgyú EKR000836652020 szám alatt folyamatban lévő, a Kbt. Harmadik rész 115.
§ szerinti nyílt közbeszerzési eljárást lezáró döntésről
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

1. Szentlőrinc Város Önkormányzat a kivitelezés elkezdéséhez a szükséges többletet
(bruttó 46.786.416.-) saját forrásból megelőlegezi, így a nyertes Ajánlattevőkkel
megköthető a szerződés, amely az aláírás után hatályba lép. Ezzel egyidőben
Szentlőrinc Város Önkormányzat külön döntéssel ráemelési igényt nyújt be az
Irányító Hatóság felé a támogatási szerződésben szereplő eredeti támogatási
összeg 15%-át, de legfeljebb 30 millió el nem érő összegben, azaz bruttó
29.999.999.- Forintban.
2. az 1. rész tekintetében az eljárás eredményesen lezárható, és tekintettel arra,
hogy a pótfedezet biztosított, a TRESZNER Villamosipari, Szolgáltató Kft, 7630
Pécs Álmos Utca 3/18. Ajánlattevő nyertes ajánlattevőként kihirdethető és vele a
vállalkozási szerződés megköthető az 1. rész vonatkozásában.

3. a 2. rész tekintetében az eljárás eredményesen lezárható, és tekintettel arra, hogy
a pótfedezet biztosított, a TRESZNER Villamosipari, Szolgáltató Kft, 7630 Pécs
Álmos Utca 3/18. Ajánlattevő nyertes ajánlattevőként kihirdethető és vele a
vállalkozási szerződés megköthető a 2. rész vonatkozásában.

4. a 3. rész tekintetében az eljárás eredményesen lezárható, és tekintettel arra, hogy
a pótfedezet biztosított, a Wolfbau Team Építőipari és Kereskedelmi Kft., 7630
Pécs Kisbalokány Dűlő 5. Ajánlattevő nyertes ajánlattevőként kihirdethető és vele
a vállalkozási szerződés megköthető a 3. rész vonatkozásában.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester, dr. Tóth Sándor - jegyző
Határidő: azonnal
Koltai Péter
Polgármester

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

Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
16/2021. (I.20.) számú határozata
a „TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 azonosítószámú „Iparterület fejlesztése
Szentlőrincen” című projekt többletforrás kérelmével kapcsolatban
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzat a kivitelezési feladatok elkezdéséhez a szükséges
többletet (bruttó 46.786.416.-) saját forrásból megelőlegezi, így a vállalkozási szerződés
az aláírást követően hatályba lép. Ezzel egyidőben Szentlőrinc Város Önkormányzat
többletforrás kérelmet nyújt be az Irányító Hatóság felé a támogatási szerződésben
szereplő eredeti támogatási összeg 15%-át, de legfeljebb 30 millió el nem érő összegben,
azaz bruttó 29.999.999.- Forintban.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester, dr. Tóth Sándor - jegyző
Határidő: azonnal
Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
17/2021. (I.26.) számú határozata
A Szentlőrinc, Madách Imre u. 2/B. 1. emelet 18. szám alatti
lakás bérbe adásáról
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.4.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata a Szentlőrinc, Madách I. u. 2/B. 1. emelet 18. szám
alatti ingatlanra vonatkozóan 2021. február 1. napjától 2023. január 31. napjáig tartó
határozott idejű bérleti szerződést köt Palotai Lajos, Szentlőrinc, Munkácsy M. u. 9. szám
alatti lakossal.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal

Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
18/2021. (I.26.) számú határozata
A Szentlőrinc, belterület 292. helyrajzi szám alatti ingatlanon fennálló jelzálogjog
törléséről
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.4.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata (székhely: 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.,
adószám: 15724210-2-02, törzskönyvi azonosító: 724210, képviseli: Koltai Péter
polgármester) a Szentlőrinc, belterület 292. helyrajzi számú, a természetben Szentlőrinc,
Baja u. 4. szám alatti ingatlanra 39.610,- Ft összegű adótartozás erejéig bejegyzett
jelzálogjog törléséhez hozzájárul.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal
A döntésről értesül: kérelmező

Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
19/2021. (I.26.) számú határozata
a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés közbeszerzési eljárásának
kiírásához szükséges megbízási szerződésről
Szentlőrinc Város Önkormányzata polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata a „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
közbeszerzési eljárás lefolytatása” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében a felelős
akkreditált közbeszerzői feladatok ellátása, az eljárás előkészítése, lebonyolítása és
szakmai támogatása tárgyában a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó Mihalovics Gábor,
egyéni vállalkozóval (székhely: 7636 Pécs, Neumann u. 20., ev. nyilvántartási szám:
02362076, adószám: 61016860-1-22) köt megbízási szerződést, bruttó 700.000,- Ft
összegű megbízási díj mellett.
Felelős: Koltai Péter polgármester
Határidő: 2021. január 27.
Kapja: Településgazdálkodási iroda

Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
20/2021. (I.26.) számú határozata
a TOP-2.1.3-16-os kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra
fejlesztések” című projekt benyújtásához szükséges tervezői feladatok
elvégzésére meghívandó vállalkozásokról
Szentlőrinc Város Önkormányzata polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:
A TOP-2.1.3-16-os kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések”
című projekttel kapcsolatban a Baranya Megyei Önkormányzattal együttműködve,
konzorciumban eljárva, a pályázat benyújtásához az előterjesztésben árajánlattételre
javasolt tervezőirodákat elfogadom, tőlük árajánlat kérhető.
A felkérendő vállalkozások:
1.
Szkladán Művek Kft
Székhely: 7843 Tésenfa, Ódombi utca 1.
Adószám: 23906990-2-02
Képviseli: Szkladán Gábor szkladan@gmail.com
2.
Ozsv-Art Bt.
Székhely: 7635 Pécs, Székely Bertalan utca 89.
Adószáma: 20066679-1-02
Képviseli: Ozsvárt András plan@ozsvart.com
3.
Méhes Zsolt e.v.
Székhely: 7626 Pécs, Ady Endre u. 36.
Adószáma: 66049841-1-22
Képviseli: Méhes Zsolt mehes.zsolt54@gmail.com
Felelős: Koltai Péter polgármester
Határidő: 2021. január 27.
Kapja: pályázati iroda

Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
21/2021. (I.26.) számú határozata
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2020. (X.22.) KT
határozatának módosításáról
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.4.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata (székhely: 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.,
adószám: 15724210-2-02, törzskönyvi azonosító: 724210, képviseli: Koltai Péter
polgármester) polgármestere Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő-testületének
217/2020. (X.22.) határozatát módosítja az alábbiak szerint:
„Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a VP6-7.2.1.1-20
kódszámú, Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak
fejlesztésére Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz
fejlesztése c. pályázati lehetőséghez kapcsolódó előterjesztést, és úgy határozott, hogy a
fejlesztéssel érintett terület Szentlőrinc belterület 152/60. helyrajzi számú ingatlan.
(természetben: Szentlőrinc, Március 15 tér)”
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal
A döntésről értesül: pályázati iroda

Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
22/2021. (I.26.) számú határozata
Előterjesztés a „TOP-3.2.1-16-BA1-2017-000022 azonosítószámú
„Energiahatékonyság növelése Szentlőrinc önkormányzati tulajdonú épületeiben”
című projekttől való elállás következtében létrejött visszafizetési
kötelezettségről.
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.4.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:

A Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda
pályázatkezelési referense tájékoztatása alapján, Szentlőrinc Város Önkormányzatnak
147.094.260.- Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezik, amelyet a TOP EFK 1003200000287120-50000342 számú számlára kell teljesíteni (ME-Uniós Fejl.Fej.kez.előir.). Az
utalásnál a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a projekt azonosító számát (TOP-3.2.116-BA1-2017-00022), valamint az előleg-visszafizetés jogcímét (ERA: 3B363, ÁHT
azonosító: 385073).
A projekthez tartozó számlán a rendelkezésre álló összeg 143.094.268.-, a fennmaradó
3.999.992,- Ft-t Szentlőrinc Város Önkormányzat a 2020. évi szabad pénzmaradványa
terhére teljesít.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester, dr. Tóth Sándor - jegyző
Határidő: azonnal
Koltai Péter
Polgármester

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

Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
23/2021. (I.26.) számú határozata
a Hazavárunk - Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen c. pályázat keretében
a hiányszakma támogatásáról
Szentlőrinc Város Önkormányzata polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú
„Hazavárunk - Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című pályázat hiányszakma
támogatás keretében, az előterjesztésben megjelölt és csatolt hiányszakma támogatás
felhívást és pályázati adatlapot elfogadom, és úgy határozom, hogy ezeket a
dokumentumokat figyelembe véve és kitöltve lehet a támogatásra jelentkezni 2021.
január 26. – február 3-ig.
Felelős: Koltai Péter polgármester
Határidő: 2021. február 3.
Kapja: pályázati iroda

Koltai Péter
Polgármester

SZENTLŐRINC VÁROS POLGÁRMESTERE
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
Tel: 0673 570-000
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E-mail: titkarsag@szentlorinc.hu
Honlap: www.szentlorinc.hu
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
24/2021. (I.26.) számú határozata
a Szentlőrinc, Pécsi u. 10. B lh. 3. emelet 10. ajtó ingatlan árverésén történő
részvételről
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.4.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata (székhely: 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.,
adószám: 15724210-2-02, törzskönyvi azonosító: 724210, képviseli: Koltai Péter
polgármester) részt vesz a Szentlőrinc, Pécsi u. 10. B lh. 3. emelet 10. ajtó ingatlan 1/6
tulajdoni hányadának árverésén.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: 2021. február 6.

Koltai Péter
Polgármester

SZENTLŐRINC VÁROS POLGÁRMESTERE
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
Tel: 0673 570-000
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Honlap: www.szentlorinc.hu
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
25/2021. (I.26.) számú határozata
a „Tisztítsuk meg az Országot” Projekt 2020 illegális hulladéklerakó felszámolása
című pályázat tárgyában
Szentlőrinc Város Önkormányzata polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata (székhely: 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.,
törzskönyvi azonosító: 724210, adószám: 15724210-2-02, képviseli: Koltai Péter
polgármester) pályázatot nyújt be a „Tisztítsuk meg az Országot” Projekt 2020 illegális
hulladéklerakó felszámolása című pályázati kiírás tárgyában.
Felelős: Koltai Péter polgármester
Határidő: 2021. január 31.
Kapja: Településgazdálkodási iroda

Koltai Péter
Polgármester

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

Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
26/2021. (I.26.) számú határozata
a Szentlőrinci Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi
körzethatárának véleményezéséről
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.4.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármestere úgy határozott, hogy a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése szerinti véleményezési
jogkört gyakorolva a Szigetvári Tankerületi Központ által iskolai körzethatárok
tárgyában készített tervezetet elfogadja a tervezetben foglaltak szerint:
Köznevelési intézmény neve, címe:

Felvételi körzete:

Szentlőrinci Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola (Szentlőrincer
Grundschule)
(OM: 201052, 7940 Szentlőrinc, Ifjúság
útja 5.)

Szentlőrinc Város, Csonkamindszent
Kacsóta községek közigazgatási területe

Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: 2021. február 15.
A döntésről értesül: Szigetvári Tankerületi Központ
Koltai Péter
Polgármester

és
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Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
27/2021. (I.27.) számú határozata
a TOP-2.1.3-16-os kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra
fejlesztések” című projekt benyújtásához szükséges tervező kiválasztásáról
Szentlőrinc Város Önkormányzata polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

A TOP-2.1.3-16-os kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések”
című projekttel kapcsolatban a Baranya Megyei Önkormányzattal együttműködve,
konzorciumban eljárva, a pályázat benyújtásához a 20/2021. (I.26.) számú
polgármesteri határozatban árajánlattételre felkért tervezőirodák közül Méhes Zsolt
egyéni vállalkozó (székhely: 7626 Pécs, Ady Endre u. 36., Adószáma: 66049841-1-22)
adta a legkedvezőbb ajánlatot 420.000,- Ft megbízási díj vállalása mellett, ezért
Szentlőrinc Város Önkormányzata Méhes Zsolt, egyéni vállalkozóval köt szerződést.
Felelős: Koltai Péter polgármester
Határidő: 2021. január 27.
Kapja: pályázati iroda

Koltai Péter
Polgármester

SZENTLŐRINC VÁROS POLGÁRMESTERE
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Tel: 0673 570-000
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Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
28/2021. (I.29.) számú határozata
a Brantner-Koncz Műemlékház Múzeumi Működését Támogató Alapítvány
támogatási kérelméről
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata a Brantner-Koncz Műemlékház Múzeumi Működését
Támogató Alapítvány támogatási kérelmének helyt adva egyszeri alkalommal 100.000,Ft, azaz egyszázezer forint támogatásban részesíti az Alapítványt a fenntartásában
működő műemlékház biztosítási költségének és a riasztórendszer működtetésének
költségeihez történő hozzájárulás érdekében. Szentlőrinc Város Önkormányzata a
támogatás összegét a Város 2020. évi költségvetésének 2020. évi szabad
pénzmaradványa terhére biztosítja.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Bolvári Renáta – pénzügyi osztályvezető
Határidő: azonnal
Erről értesül: Brantner-Koncz Műemlékház Múzeumi Működését Támogató Alapítvány
Koltai Péter
Polgármester
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Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
29/2021. (I.29.) számú határozata
a Szentlőrinci Sportegyesület kézilabda szakosztályának támogatási kérelméről
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata a Szentlőrinci Sportegyesület kézilabda szakosztálya
kérelmének helyt adva egyszeri alkalommal 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint
támogatásban részesíti az egyesület ezen szakosztályát a működés költségeihez történő
hozzájárulás érdekében. Szentlőrinc Város Önkormányzata a támogatás összegét a Város
2020. évi költségvetésének 2020. évi szabad pénzmaradványa terhére biztosítja.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Bolvári Renáta – pénzügyi osztályvezető
Határidő: azonnal
Erről értesül: Szentlőrinci Sportegyesület – Kézilabda Szakosztálya
Koltai Péter
Polgármester
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Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
30/2021. (I.29.) számú határozata
Előterjesztés a „TOP-4.2.2-16-BA1-2017-00004 azonosítószámú „Szentlőrinci
Szociális Szolgáltató Központ alapszolgáltatásainak fejlesztése” című projekttől
való elállás következtében létrejött visszafizetési kötelezettségről.
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.4.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:
A Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda elszámolás
ellenőrzési referensének tájékoztatása alapján, Szentlőrinc Város Önkormányzatnak
64.591.889.- Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezik, amelyet a TOP EFK 1003200000287120-50000342 számú számlára kell teljesíteni (ITM – Uniós Fejl. Fej. kez. előir.).
Az utalásnál a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a projekt azonosító számát (TOP4.2.1-16-BA1-2017-00004), valamint az előleg-visszafizetés jogcímét (ERA-ÁHTT:
3B363-385073).

A projekthez tartozó számlán a rendelkezésre álló összeg 60.547.443.-, a fennmaradó
4.044.446,-Ft-t Szentlőrinc Város Önkormányzat a 2020. évi szabad pénzmaradványa
terhére teljesít.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester, dr. Tóth Sándor - jegyző
Határidő: azonnal
Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
31/2021. (I.29.) számú határozata
Szentlőrinc Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi
maradványkorrekciójáról
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetre tekintettel Szentlőrinc Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdése alapján tudomásul veszi Szentlőrinc Város Önkormányzata és az általa
fenntartott intézmények vonatkozásában a 2019. évi költségvetési maradvány
korrekcióját.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester, dr. Tóth Sándor - jegyző
Határidő: azonnal
Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
32/2021. (I.29.) számú határozata
Szentlőrinc Város Önkormányzata tulajdonában levő Siófok Balatonszéplak – alsó,
valamint az orfűi Barátság Kulcsosházzal kapcsolatos egységes szabályzatának
módosításáról
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.4.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata az üdülési szabályzat 1. számú mellékletének „Siófok
– Balatonszéplak – alsó” ingatlan vonatkozásában a díjszabást az alábbiak szerint
módosítja:
Díjszabás

Szentlőrincen
bejelentett
lakóhellyel
rendelkező
személy
Nem szentlőrinci
lakos szállás díja

Előszezon:
(06.01.-06.20.)
-gyermek: 960,-Ft/fő

Főszezon
(06.21.-08.25.)
- gyermek: 1.200,-Ft

Utószezon
(08.26.-09.10.)
-gyermek: 960,-

-MINIMUM: 4.800,-Ft

-MINIMUM: 8.400,-

-MINIMUM:
4.800,-gyermek: 1.200,-

-felnőtt: 1.560,- Ft/fő
-

gyermek:
1.200,-Ft
- felnőtt: 1.920,Ft
- MINIMUM:
6.000,-Ft
Gyermek: Minden 14 év alatti személy.

-felnőtt: 2.160,-Ft
-

-felnőtt: 1.560,-

gyermek:
1.800,felnőtt: 2.640,- -felnőtt: 1.920,MINIMUM:
8.400
-MINIMUM:
6.000,-

Felelős: Koltai Péter polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester, dr. Tóth Sándor jegyző
Határidő: folyamatos
A döntésről értesül: a lakosság a helyben szokásos módon
Koltai Péter
Polgármester
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Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
33/2021. (II.8.) számú határozata
Szentlőrinc Város Önkormányzat tulajdonában álló „kivett beépítetlen terület”
művelési ágú ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről
Szentlőrinc Város Önkormányzata polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata bruttó 7.000,- Ft/ m2 áron értékesítésre felkínálja a
Szentlőrinc Város Önkormányzata tulajdonában álló, alábbi helyrajzi számú
ingatlanokat:
A terület helyrajzi száma
Szentlőrinc, belterület 1036/61
Szentlőrinc, belterület 1036/60
Szentlőrinc, belterület 1036/59
Szentlőrinc, belterület 1036/68
Szentlőrinc, belterület 1036/67
Szentlőrinc, belterület 1036/66
Szentlőrinc, belterület 1036/58
Szentlőrinc, belterület 1036/64
Szentlőrinc, belterület 1036/63
Szentlőrinc, belterület 1036/62
Szentlőrinc, belterület 1036/56

A terület nagysága (m2)
925
925
925
1175
1074
1074
1075
940
880
905
978

Felelős: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal
A döntésről értesül: Településgazdálkodási Iroda
Koltai Péter
Polgármester
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7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
Tel: 0673 570-000
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Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
34/2021. (II.10.) számú határozata
Szentlőrinc, Móricz Zsigmond utcában ideiglenes forgalmirend-változásról
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.4.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:
Szentlőrinc Város Önkormányzata az előterjesztésben foglaltak szerint 2021. február 14.
napján, 13.00-16.00 időszakra vonatkozóan a Móricz Zsigmond utca közterület
ideiglenes egyirányúsításáról gondoskodik a Móricz Zsigmond utcának Ifjúság utca felőli
bejáratánál „egyirányú utca” jelzőtábla, az Ady Endre utcának Attila utca felőli
bejáratánál „behajtani tilos!” tábla kihelyezésével.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester, Szentlőrinci Közüzemi NKft.
Határidő: azonnal
Koltai Péter
Polgármester

SZENTLŐRINC VÁROS POLGÁRMESTERE
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
Tel: 0673 570-000
Fax: +36-73 371-125
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Honlap: www.szentlorinc.hu
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
35/2021. (II.10.) számú határozata
a Hazavárunk - Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen c. pályázat keretében
a hiányszakma támogatásáról
Szentlőrinc Város Önkormányzata polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:
Szentlőrinc Város Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú
„Hazavárunk - Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című pályázat hiányszakma
támogatás keretében az alábbi személyekre vonatkozóan, az előterjesztésben foglalt
összeg szerint jóváhagyja a hosszabbítást a projekt végéig:
Gajer Dávid Márk – 40.000 Ft/hó
Baumgartner Anita Kata – 40.000 Ft/hó
Bihariné Dóra-Varga Viktória – 140.000 Ft/hó

Dr. Eisen Alexandra – 93.000 Ft/hó
Papp Viktória – 140.000 Ft/hó

Szentlőrinc Város Önkormányzata az alábbi személyekre vonatkozóan közös
megegyezéssel nem hosszabbítja meg a támogatási szerződést:

Grim Dominika – 2021.03.31-ig vesz részt a projektben
Fenyvesi Blanka – 2021.02.28- ig vesz részt a projektben
Lévai Teodóra – 2021.05.31 – ig vesz részt a projektben

Felelős: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal
Erről értesül: pályázati iroda
Koltai Péter
Polgármester
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Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
36/2021. (II.15.) számú határozata
a Hazavárunk - Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen c. pályázat keretében
a hiányszakma támogatásáról
Szentlőrinc Város Önkormányzata polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:
Szentlőrinc Város Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú
„Hazavárunk - Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című pályázat hiányszakma
támogatás keretében az alábbi személyekre vonatkozóan, az előterjesztésben foglalt
összeg (lásd 1.sz melléklet) szerint jóváhagyja a támogatást a projekt végéig:
Marsi József – fűtésszerelő – 100.000 Ft/hó

Matók Petra – bőrdíszműves
60.000 Ft/hó
Péthy Armand – villanyszerelő – 100.000 Ft/hó
Lakatos Krisztián – kőműves
80.000 Ft/hó
Péthy Alex Dominik – épületlakatos – 100.000 Ft/hó Dajka József – kőműves
100.000 Ft/hó
Takács Milán – épületlakatos – 100.000 Ft/hó
Nagy Tivadar – villanyszerelő
100.000 Ft/hó
Felelős: Koltai Péter polgármester
Határidő: 2021. február 15.
Kapja: pályázati iroda

Koltai Péter
Polgármester

–

–

–

–
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Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
37/2021. (II.15.) számú határozata
a Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha intézmény – Könyvtár 2021. évi
munkatervének és 2020. évi beszámolójának elfogadásáról
Szentlőrinc Város Önkormányzata polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:
A Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha intézményének Könyvtár egysége
tekintetében készült 2020. évi működésről és 2021. évi munkatervről szóló beszámolót
elfogadom.
Felkérem az igazgatót, hogy a döntésről a Csorba Győző Könyvtárat értesítse.
Felelős: Koltai Péter polgármester
Határidő: 2021. február 28.
Erről értesül: az igazgató útján a Csorba Győző Könyvtár
Koltai Péter
Polgármester

SZENTLŐRINC VÁROS POLGÁRMESTERE
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
Tel: 0673 570-000
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Honlap: www.szentlorinc.hu
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
38/2021. (II.15.) számú határozata
a Szentlőrinc, Március 15 tér 4/B. 4. emelet 14. szám alatti lakás bérbeadására
szóló pályázati felhívásról
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.4.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata pályázat útján bérbeadásra meghirdeti a Szentlőrinc
Város Önkormányzata tulajdonában álló, a természetben Szentlőrinc, Március 15 tér
4/B. 4. emelet 14. szám alatti lakást.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal

Koltai Péter
Polgármester

SZENTLŐRINC VÁROS POLGÁRMESTERE
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
Tel: 0673 570-000
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Honlap: www.szentlorinc.hu
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
39/2021. (II.15.) számú határozata
Szentlőrinc Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló …/2021. (III.)
rendelet tervezetének elfogadásáról
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.4.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:
Szentlőrinc Város Önkormányzata a Város 2021. évi költségvetését az előterjesztés
szerinti tartalommal tervezi megalkotni.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal

Koltai Péter
Polgármester
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Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
40/2021. (II.22.) számú határozata
a Hazavárunk - Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen c. pályázat keretében
a hiányszakma támogatásáról
Szentlőrinc Város Önkormányzata polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:
Szentlőrinc Város Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú
„Hazavárunk - Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című pályázat hiányszakma
támogatás keretében az alábbi személyre vonatkozóan, az előterjesztésben foglalt
összeg szerint jóváhagyja a támogatást a projekt végéig:
Végh Rebeka – pénzügyi ügyintéző – 100.000 Ft
Felelős: Koltai Péter polgármester
Határidő: 2021. február 23.
Kapja: pályázati iroda

Koltai Péter
Polgármester
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Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
41/2021. (II.22.) PM. határozata
az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázat
kivitelezésével kapcsolatos Vállalkozási Szerződés megkötéséről
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.4.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:

1. Az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” című pályázat keretében
az építési beruházásra beérkezett ajánlatok elbírálása tárgyában meghozott
bírálati döntést elfogadja.

2. Szentlőrinc Város Önkormányzat a nyertes Ajánlattevővel (Szabadi és Társa Kft. 7623 Pécs, Megyeri u. 59.) vállalkozási szerződést nettó 6.402.042,- Ft + 27 %
ÁFA azaz bruttó 8.130.593,- Ft vállalkozási díjjal köti meg.
3. A pályázatból nem elszámolható bruttó 2.214.030.- Ft összeget Szentlőrinc Város
Önkormányzat a 2020. évi szabad pénzmaradványa terhére teljesít.
Határidő: azonnal
Felelős: Koltai Péter polgármester

Koltai Péter
Polgármester
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Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
42/2021. (II.22.) határozata
a HUHR/1901/2.1.3/0051 kódszámú, „A nemesi családok határokon átnyúló
történelmi útvonala” című projekt keretében a Kastélypark felújítási
munkálataira beérkezett ajánlatok elbírálásáról
Szentlőrinc Város Önkormányzata polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata a HUHR/1901/2.1.3/0051 kódszámú, „A nemesi
családok határokon átnyúló történelmi útvonala” című projekt keretében a kastélypark
felújítására a legkedvezőbb ajánlatot - bruttó 47.196.883 Ft vállalkozási díj - nyújtó RFC
PROMOTION Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 7693 Pécs, Tömörkény
István u 61., adószám: 12827840-2-02, cégjegyzékszám: 02 09 068046, képviseli: Farkas
László ügyvezető) köt szerződést az ajánlat szerinti bruttó 47.196.833,- Ft vállalkozási
díj mellett.
Felelős: Koltai Péter polgármester
Határidő: 2021. március 02.
Kapja: pályázati iroda
Koltai Péter
Polgármester
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7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
Tel: 0673 570-000
Fax: +36-73 371-125
E-mail: titkarsag@szentlorinc.hu
Honlap: www.szentlorinc.hu
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
43/2021. (II.25.) határozata
Szentlőrinc, Móricz Zsigmond utcában ideiglenes forgalmirend-változásról
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.4.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:
Szentlőrinc Város Önkormányzata az előterjesztésben foglaltak szerint 2021. február 28.
napján, 13.00-16.00 időszakra vonatkozóan a Móricz Zsigmond utca közterület
ideiglenes egyirányúsításáról gondoskodik a Móricz Zsigmond utcának Ifjúság utca felőli
bejáratánál „egyirányú utca” jelzőtábla, az Ady Endre utcának Attila utca felőli
bejáratánál „behajtani tilos!” tábla kihelyezésével.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester, Szentlőrinci Közüzemi NKft.
Határidő: azonnal
Koltai Péter
Polgármester

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

Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
44/2021. (II.25.) határozata
a Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc intézmény éves
szolgáltatási tervének elfogadásáról
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:

A Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc intézmény
fenntartójaként az intézmény által nyújtott közművelődési alapszolgáltatás
megszervezéséhez kapcsolódó éves szolgáltatási tervet jóváhagyom.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter - polgármester
Határidő: 2021. március 1.
Koltai Péter
Polgármester

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

Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
45/2021. (II.25.) határozata
a településkép védelméről szóló 14/2018. (VI. 14.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata elfogadja a településkép védelméről szóló 14/2018.
(VI. 14.) önkormányzati rendelet módosításának tervezetét, egyúttal a rendelet
tervezetet a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett digitális egyeztetési felületen
keresztül véleményezésre megküldi az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és
megyei kormányhivatalnak, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak, az illetékes
nemzeti park igazgatóságnak, a világörökségi, műemléki és régészeti egyeztetési
szakterület tekintetében az örökségvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatalnak, továbbá partnerségi véleményezésre bocsátja lakossági fórum
megtartásával, illetve a Város honlapján történő közzététellel.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal

Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
46/2021. (III.2.) határozata
a „Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrincen TOP-2.1.2-16” tárgyú
EKR001085172020 szám alatt folyamatban lévő, a Kbt. Harmadik rész 112. § (1)
bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti, nyílt közbeszerzési
eljárást lezáró döntésről
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:
1. A „Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrincen TOP-2.1.2-16” tárgyú
EKR001085172020 szám alatt folyamatban lévő közbeszerzési eljárás 1. része
tekintetében az eljárás eredményesen lezárható, és tekintettel arra, hogy a
pótfedezet biztosított, az RP-SC Holding Szolgáltató Kft. (cg. 02-09-080369,
adószáma: 24719458-2-02, székhelye: 7761 Kozármisleny Viola Utca 21.,
képviseli: Csákiné Szabó Kitti ügyvezető) Ajánlattevő nyertes ajánlattevőként
kihirdethető és vele a vállalkozási szerződés megköthető az 1. rész
vonatkozásában az ajánlatban megjelölt nettó 120.362.019.- Ft vállalkozási díj
mellett.

2. a 2.rész tekintetében az eljárást eredménytelennek nyilvánítja a Kbt. 75.§ (1)
bekezdés a) pontja alapján és új eljárás megindításáról dönt.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester, dr. Tóth Sándor - jegyző
Határidő: azonnal
Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
47/2021. (III.2.) határozata
a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 azonosítószámú „Zöld beruházás megvalósítása
Szentlőrincen” c. projekt keretében közbeszerzési eljárás elindításáról
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 azonosítószámú
„Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrincen” c. projekt keretében a Kbt. Harmadik
Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás kiírását határozza
el a Vendéglátó épület kivitelezésével kapcsolatban.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester, dr. Tóth Sándor - jegyző
Határidő: azonnal
Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
48/2021. (III.5.) határozata
a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása tárgyában
Szentlőrinc Város Önkormányzata polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

A Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel (cg. 02-09064556, székhely: 7632 Pécs, Siklósi út 52., adószám: 11541587-2-02, képviseli: Biró
Péter – ügyvezető) megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
határidejét a közbeszerzési eljárás sikeres lezárásáig meghosszabbítom.
Felelős: Koltai Péter polgármester
Határidő: 2021. március 31.
Erről értesül: Településgazdálkodási iroda

Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
49/2021. (III.5.) határozata
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választására fordított
pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése tárgyában lefolytatott ÁSZ ellenőrzés
eredményéről.
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:

1) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők 2019. évi választására fordított pénzeszközök
felhasználásának ellenőrzése tárgyában lefolytatott ÁSZ ellenőrzés eredményéről
szóló jelentésben foglaltakat tudomásul veszem, a jelentés alapján további
intézkedés nem szükséges.

2) A helyi önkormányzati választás előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos
állami feladatok végrehajtásának szakszerű és törvényszerű végrehajtása
tekintetében a Dr. Tóth Sándor jegyzőnek mint a Helyi Választási Iroda
Vezetőjének és az eljárásban résztvevő munkatársainak dicséretemet és
köszönetemet fejezem ki.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal
Kapja: Dr. Tóth Sándor HVI vezető

Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
50/2021. (III.5.) határozata
az Önkormányzatok ellenőrzése – Az önkormányzatok integritásának ellenőrzése
tárgyában lefolytatott ÁSZ ellenőrzés eredményéről.
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:

1) Az Önkormányzatok ellenőrzése – Az önkormányzatok integritásának ellenőrzése
tárgyában lefolytatott ÁSZ ellenőrzés tárgyában lefolytatott ÁSZ ellenőrzés
eredményéről szóló jelentésben foglaltakat tudomásul veszem, a jelentés alapján
további intézkedés nem szükséges.

2) Az integritási kontrollok alapvető feltételeit jelentő, a jogszabályban előírt
szabályozási kötelezettségének megfelelő szabályzási rendszer kidolgozásáért és
szakszerű működtetéséért Dr. Tóth Sándor jegyzőnek, valamint a Szentlőrinci
Közös Önkormányzati Hivatal munkatársainak dicséretemet és köszönetemet
fejezem ki.
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal
Kapja: Dr. Tóth Sándor jegyző

Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
51/2021. (III.5.) határozata
a 2020. évi belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentésről

Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:
1) Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2020.
évi belső ellenőrzésekről készült összefoglaló jelentést, és az abban foglaltakat
elfogadja.

2) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, az intézményvezetőket, valamint a
gazdasági társaságok vezetőit, hogy a belső ellenőrzési jelentés nyomán
szükséges intézkedési tervet megfogalmazza és a végrehajtásáról
gondoskodjanak.
Felelős:: Dr. Tóth Sándor jegyző, az intézményvezetők, valamint a gazdasági
társaságok vezetői
Határidő: intézkedési terv 2021. május 31., végrehajtás folyamatos
Kapja: belső ellenőr
Koltai Péter
Polgármester

SZENTLŐRINC VÁROS POLGÁRMESTERE
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
Tel: 0673 570-000
Fax: +36-73 371-125
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Honlap: www.szentlorinc.hu
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
52/2021. (III.5.) határozata
A Szentlőrinc, Március 15 tér 4/B. 4. emelet 14. szám alatti
lakás bérbe adásáról
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata a Szentlőrinc, Március 15 tér 4/B. 4. emelet 14. szám
alatti ingatlanra vonatkozóan 2021. március 8. napjától 2024. március 7. napjáig tartó
határozott idejű bérleti szerződést köt Kordé Balázs, Szentlőrinc, Vörösmarty u. 9. szám
alatti lakossal.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal

Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
53/2021. (III.5.) határozata
a HUHR/1901/2.1.3/0051 kódszámú, „A nemesi családok határokon átnyúló
történelmi útvonala” című projekt keretében a Kastélypark felújítási
munkálataira történő előleg kifizetéséről
Szentlőrinc Város Önkormányzata polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

A HUHR/1901/2.1.3/0051 kódszámú, „A nemesi családok határokon átnyúló történelmi
útvonala” című projekt keretében a kivitelezési munkálatok megkezdéséhez a
vállalkozónak az előleg kifizetését, 9.290.725 Ft összeg erejéig engedélyezem
Szentlőrinc Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének pályázati tartalék sora
terhére. Az előleg pályázat terhére kerül elszámolásra a támogatási összeg megérkezését
követően.
Felelős: Koltai Péter polgármester
Határidő: 2021. március 08.
Erről értesül: pályázati iroda

Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
54/2021. (III.10.) határozata
a Szentlőrinci Sportegyesület kézilabda szakosztályának támogatási kérelméről
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 27/2020. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata a Szentlőrinci Sportegyesület kézilabda szakosztálya
kérelmének helyt adva egyszeri alkalommal 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint
támogatásban részesíti az egyesület ezen szakosztályát a működés költségeihez történő
hozzájárulás érdekében. Szentlőrinc Város Önkormányzata a támogatás összegét a Város
2020. évi költségvetésének 2020. évi szabad pénzmaradványa terhére biztosítja.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Bolvári Renáta – pénzügyi osztályvezető
Határidő: azonnal
Erről értesül: Szentlőrinci Sportegyesület – Kézilabda Szakosztálya

Koltai Péter
Polgármester

SZENTLŐRINC VÁROS POLGÁRMESTERE
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Tel: 0673 570-000
Fax: +36-73 371-125
E-mail: titkarsag@szentlorinc.hu
Honlap: www.szentlorinc.hu
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
55/2021. (III.10.) határozata
saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési
kötelezettségek megállapításáról
Szentlőrinc Város Önkormányzata polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata a 2021. év folyamán, adósságot keletkeztető ügylettel
nem számol, hitel felvételhez nem kíván folyamodni.
Felelős: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal

Koltai Péter
Polgármester

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

Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
56/2021. (III.10.) határozata
a Hazavárunk - Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen című pályázat 3
hónappal történő meghosszabbításáról
Szentlőrinc Város Önkormányzata polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú
„Hazavárunk - Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című pályázathoz
kapcsolódóan engedélyezi a projekt 3 hónappal történő meghosszabbításával
kapcsolatos változásbejelentő benyújtását, amely azzal jár, hogy pozitív elbírálás esetén
a projekt 2021. 10. 31-én zárul majd. Az Önkormányzat a hosszabbítás teljes ideje alatt
biztosítja a projektmenedzsment működését és fenntartását.
Felelős: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal
Kapja: pályázati iroda

Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
57/2021. (III.22.) határozata
a Pécsi Gasztroker Kft.-vel kötött Adásvételi szerződés 1. számú módosításáról
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:
1. Szentlőrinc Város Önkormányzata és a Pécsi Gasztroker Kft. közös
megegyezéssel úgy határoznak, hogy a 2021. január 21-én közöttük
megkötött adásvételi Szerződés 17. pontját módosítják az alábbiak szerint:
-

A szerződéses összeg nettó 3.145.955.- +27% Áfa, azaz bruttó 3.995.363.Ft
(hárommillió-kilencszázkilencvenötezer-háromszázhatvanhárom
forint)

Szerződő Felek a 2021. január 21-én aláírt Adásvételi Szerződés 1. számú
mellékletét módosítják az alábbiak szerint:
-

az EKA 711.3 E UD típusú készülék helyett TecnoEka MKF 711 BM típusú
készülék kerül megrendelésre.

2. Szentlőrinc Város Önkormányzata a felmerülő bruttó 216.351.- forint
többletköltséget a 2021. évi költségvetés pályázati tartalékából fedezi.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester, dr. Tóth Sándor - jegyző
Határidő: azonnal
Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
58/2021. (III.29.) határozata
Szentlőrinc Város Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervéről
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármestere úgy határozott, hogy jelen
határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja Szentlőrinc Város
Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervét.
2. A Polgármester felhatalmazza a jegyzőt, hogy a tervet az év közbeni módosulások
figyelembevételével aktualizálja.

3. A közbeszerzési tervet tartalmazó táblázat a határozat 1. számú mellékletét
képezi.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester, dr. Tóth Sándor - jegyző
Határidő: 2021. március 31.

……………………………………..
Koltai Péter
Polgármester

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
1. számú melléklet

A közbeszerzés
tárgya

Közbeszerzés
tervezett
mennyisége

"CPV kód
(főtárgy)"

építési beruházás

TOP-2.1.2-16Vendéglátó
épület
kialakítása

45000000-7

építési beruházás

Csapadékvíz
elvezetés
korszerűsítés
Szentlőrincen

45000000-7

építési beruházás

Új piac építése 45000000-7
Szentlőrincen

nemzeti
értékhatár
szerinti
közbeszerzési
eljárás

Szolgáltatási
koncesszió

Hulladékgazdál
kodási
közszolgáltatás
i szerződés

nemzeti
értékhatár
szerinti
közbeszerzési
eljárás

90500000-2

Közbeszerzésre Tervezett
Időbeli ütemezés
irányadó
eljárás
Eljárás
Szerződés
eljárási rend
fajtája
megindításán teljesítéséne
ak tervezett k
várható
időpontja
időpontja
nemzeti
Kbt. 112. megindítva:
2021.
értékhatár
§
(1) 2021.március szeptember
szerinti
bekezdés 18.
közbeszerzési
b)
pont
eljárás
Nyílt
eljárás
(hirdetmé
nnyel)
nemzeti
értékhatár
szerinti
közbeszerzési
eljárás

Kbt. 112. 2021.
§
(1) harmadik
bekezdés negyedév
b)
pont
Nyílt
eljárás
(hirdetmé
nnyel)
Kbt. 112. 2021.
§
(1) harmadik
bekezdés negyedév
b)
pont
Nyílt
eljárás
(hirdetmé
nnyel)

2022.
negyedik
negyedév

2022.
negyedik
negyedév

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

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
59/2021. (III.29.) határozata
A TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00010 azonosítószámú „Szentlőrinci Liszt Ferenc úti
óvoda felújítása, bővítése” c. pályázat 1. számú Változtatási javaslata
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

1. Szentlőrinc Város Önkormányzat elfogadja az 1. számú Változtatási javaslatot
a
Meglévő
épület
lapostető,
és
a
hozzá
építendő
bővítmény/előtér/zárófödém hő, - és csapadékvíz elleni szigetelés
módosítására.
2. A javasolt megoldás 6.991.222.- Ft összegű nettó többletköltségét az
Önkormányzat a 2021. évi költségvetésének pályázati tartaléka terhére
biztosítja.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester, dr. Tóth Sándor - jegyző
Határidő: azonnal

……………………………………..
Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
60/2021. (IV.1.) határozata
a Szentlőrinc 0158/1. és a 0158/2. helyrajzi számú területek kiemelt fejlesztési
területté nyilvánításáról a napelemes kiserőmű megvalósítása érdekében
Szentlőrinc Város Önkormányzata polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzat úgy határozott, hogy támogatja a Lite Power Rába
2016 Megújuló Energetikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(cg. 01-09-382710, adószám: 13811350-2-16, székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. 2.
em., képviseli: Gyulai Miklós Norbert, ügyvezető) Szentlőrinc Város közigazgatási
területén történő napelemes beruházását.

Szentlőrinc Város Önkormányzat a napelemes kiserőmű megvalósítása céljából a
módosítással érintett Szentlőrinc, 0158/1 és 0158/2 hrsz-ú földrészleteket kiemelt
fejlesztési területté nyilvánítja a beruházás megvalósítása érdekében. Szentlőrinc Város
Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c)
pontjában foglaltak szerint a településrendezési terv módosítását tárgyalásos eljárás
keretében kívánja lefolytatni.
Felelős: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal
Kapja: Településgazdálkodási iroda

……………………………………..
Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
61/2021. (IV.7.) határozata
a Szentlőrinci Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető
beosztásának ellátására benyújtott pályázat véleményezése tárgyában
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:
Szentlőrinc Város Önkormányzata Polgármestereként eljárva a Szentlőrinci Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői állására beadott pályázatot
megismertem és egyetértek Niedermayer Gábor intézményvezetői kinevezésével.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal

……………………………………..
Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
62/2021. (IV.7.) határozata
a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 „Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrincen” c.
projekt keretében rehabilitációs szakmérnök kiválasztására irányuló beszerzési
eljárásra meghívandókról
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:
Szentlőrinc Város Önkormányzata a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 „Zöld beruházás
megvalósítása Szentlőrincen” című pályázat keretében a rehabilitációs szakmérnök
kiválasztására irányuló beszerzési eljárásra az alábbi vállalkozókat hívja meg:
- Dr. Laki Tamás e.v. kisadózó
7635 Pécs, Erdész u. 81
asz: 61395831-1-22
-

Németh Ágota e.v.
7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 43. 1. em 2
73794251-1-34
Varjas András e.v. kisadózó
7261 Taszár, Széchenyi I. utca 36.
75172475-1-34

Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester, dr. Tóth Sándor - jegyző
Határidő: azonnal
……………………………………..
Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
63/2021. (IV.7.) határozata
Szentlőrinc Város Önkormányzata közhiteles törzskönyvi nyilvántartásának
módosításáról
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:

1. Szentlőrinc Város Önkormányzata úgy határozott, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba
felvenni kívánja az alábbi TEÁOR besorolást:
− 9499 mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

2. Felhatalmazom a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár felé a változást lejelentse.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal

……………………………………..
Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
64/2021. (IV.7.) határozata
a Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha intézmény közhiteles törzskönyvi
nyilvántartásának módosításáról
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:

1. Szentlőrinc Város Önkormányzata úgy határozott, hogy a fenntartásában működő
Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha intézmény törzskönyvi nyilvántartásába
felvenni kívánja az alábbi TEÁOR besorolást:
− 9499 mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

2. Felhatalmazom a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár felé a változást lejelentse.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal

……………………………………..
Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
65/2021. (IV.7.) határozata
az „Előadó-Művészeti Szervezetek Többlettámogatása tárgyú, EMT-TE-21
kódszámú” felhívásra pályázat benyújtásáról
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által meghirdetett „Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása”
című, EMT-TE-21 kódszámú pályázatra Tér-Zene Program megvalósítása érdekében.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester, dr. Tóth Sándor - jegyző
Határidő: 2021. április 8.

……………………………………..
Koltai Péter
Polgármester

SZENTLŐRINC VÁROS POLGÁRMESTERE
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
Tel: 0673 570-000
Fax: +36-73 371-125
E-mail: titkarsag@szentlorinc.hu
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Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
66/2021. (IV.7.) határozata
az „Előadó-Művészeti Szervezetek Többlettámogatása tárgyú, EMT-TE-21
kódszámú” felhívásra pályázat benyújtásáról
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:

A Szentlőrinc Város Önkormányzata fenntartásában működő Művelődési Központ,
Könyvtár és Konyha intézmény pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által meghirdetett „Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása”
című, EMT-TE-21 kódszámú pályázatra Kistelepülési művelődési házak kulturális
programjainak támogatása érdekében.
Felelős: Koltai Péter – polgármester, Kastal I. Orsolya - igazgató
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester, dr. Tóth Sándor - jegyző
Határidő: 2021. április 8.

……………………………………..
Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
67/2021. (IV.16.) határozata
a TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 „Iparterület fejlesztése Szentlőrincen” c. projekt
keretében régészeti szolgáltatási szerződésről
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:
Szentlőrinc Város Önkormányzata a TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 azonosítószámú
„Iparterület fejlesztése Szentlőrincen” című projekttel kapcsolatban Régészeti
Szolgáltatási Szerződést köt a Janus Pannonius Múzeummal a régészeti feladatok
ellátása érdekében.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester, dr. Tóth Sándor - jegyző
Határidő: azonnal

……………………………………..
Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
68/2021. (IV.16.) határozata
a „TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 azonosítószámú „Iparterület fejlesztése
Szentlőrincen” című projekt keretében a Wolfbau Team Építőipari és
Kereskedelmi Kft-vel megkötött vállalkozási szerződés módosításáról
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom

Szentlőrinc Város Önkormányzat úgy határozott, hogy a Wolfbau Team Építőipari és
Kereskedelmi Kft.-vel, (székhely: 7630 Pécs Kisbalokány Dűlő 5.) 2021. január 29.
napján megkötött vállalkozási szerződést módosítani kívánja, a 2021. április 9. napján
benyújtott műszaki tartalomváltozásra vonatkozó igénybejelentés alapján az
előterjesztés szerinti tartalommal.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester, dr. Tóth Sándor - jegyző
Határidő: azonnal

……………………………………….
Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
69/2021. (IV.16.) határozata
a napelempark beruházás kapcsán térségi terület – felhasználási eljárás
megindításáról
Szentlőrinc Város Önkormányzata polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata, mint a módosítási eljárás érintett településeinek
megállapodása szerint kijelölt Önkormányzat úgy határozott, hogy a Szentlőrinc Város
és Kacsóta Község (szomszédos) területein napelemes kiserőmű megvalósításával
érintett kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területeire vonatkozóan kezdeményezi
Szentlőrinc és Kacsóta településrendezési eszközeinek módosításához előzetesen
szükségessé váló térségi terület-felhasználási engedélyezési eljárás megindítását a
Területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV.08) Korm. rendelet 3. § (1) a)
pontja alapján.
Felelős: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal
Kapja: Településgazdálkodási iroda

……………………………………….
Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
70/2021. (IV.21.) határozata
a Szentlőrinci Kézilabda Sportegyesület névhasználati kérelméről
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata Polgármestereként eljárva Veszprémi Zsanett
kérelmének helyt adok, és a megalakuló Szentlőrinci Kézilabda Sportegyesület részére a
„Szentlőrinci” név használatát engedélyezem az alábbi célokra: névviselés, honlapon
történő szerepeltetés, szórólapokon, illetve közösségi médiában való megjelenés. Az
engedélyt a képviselő-testület nevében eljáró polgármester a Szentlőrinci Kézilabda
Sportegyesület működési idejére adja ki.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal

……………………………………….
Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
71/2021. (IV.26.) határozata
a Szociális Szolgáltató Központ Szentlőrinc intézmény alapítványának
létrehozásáról
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:

1. Szentlőrinc Város Önkormányzata létrehozni kívánja a fenntartásában működő
Szociális Szolgáltató Központ alapítása útján a „Szent Lőrinc az Idősekért Alapítvány”
elnevezésű alapítványt a Szociális Szolgáltató Központ működésének támogatása
érdekében.

2. Az alapítvány kuratóriumi tagjai: Pósáné Nagy Edit, Gyimesi Hajnalka és Rácz
Magdolna.
3. A fenntartó az alapítvány induló vagyonát 200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint
összegben határozza meg.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal

……………………………………….
Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
72/2021. (IV.26.) határozata
a Szociális Szolgáltató Központ Szentlőrinc intézmény alapítványának
létrehozásáról – székhely meghatározása tárgyában
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata hozzájárulását adja ahhoz, hogy a fenntartásában
működő Szociális Szolgáltató Központ Szentlőrinc alapításában létrehozni kívánt
alapítvány székhelyeként a Szentlőrinc Város Önkormányzat tulajdonában álló
Szentlőrinc, Munkácsy M. u. 1-3. szám alatti cím kerüljön megjelölésre.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal

……………………………………….
Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
73/2021. (IV.26.) határozata
a 7940 Szentlőrinc, Nyárfa u. 3. szám alatti ingatlanra bejegyzett elidegenítési és
terhelési tilalom törléséről
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata Polgármestereként eljárva a Szentlőrinc belterület,
1027/132. helyrajzi szám alatti ingatlanra (a természetben: 7940 Szentlőrinc, Nyárfa u.
3.) Szentlőrinc Város Önkormányzata javára bejegyzett „elidegenítési és terhelési
tilalom” törlését engedélyezem.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal

……………………………………….
Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
74/2021. (IV.26.) határozata
a Szentlőrinc, belterület 358/2. hrsz. alatti ingatlan értékesítésre meghirdetéséről
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata értékesítésre pályázat útján meghirdeti a Szentlőrinc,
belterület 358/2. helyrajzi számú - a természetben: 7940 Szentlőrinc, Széchenyi u.,
„kivett tűzoltóság 2 db”, 226 m2 nagyságú – ingatlant 5.500.000,- Ft + áfa áron.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. május 7. napja, 13.00 óra.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
dr. Tóth Sándor jegyző
Határidő: azonnal
Erről értesül: a lakosság a helyben szokásos módon

……………………………………….
Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
75/2021. (IV.26.) határozata
a 7940 Szentlőrinc belterületi 174. és 175. helyrajzi számú ingatlanok
tulajdonjogának rendezése
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy Szentlőrinc
Város Önkormányzata nevében és képviseletében eljárva „tulajdonjog rendezéséről
szóló szerződést” kössön, mely szerződés aláírása által a Szentlőrinc belterület 174.
helyrajzi számú ingatlan Petrovics Kálmán tulajdonába-, a Szentlőrinc belterület 175.
helyrajzi számú ingatlan Szentlőrinc Város Önkormányzata tulajdonába kerül
tulajdonjog rendezése jogcímen.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal

……………………………………….
Koltai Péter
Polgármester

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

Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
76/2021. (IV.26.) határozata
a 7940 Szentlőrinc belterületi 365/A/5. és 365/A/6. helyrajzi számú ingatlanok
cseréjéről
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom.

Szentlőrinc Város Önkormányzata Polgármestereként eljárva Szentlőrinc Város
Önkormányzata csereszerződést köt Bogdán Vivien és Bogdán Gyula szentlőrinci
lakosokkal az alábbi ingatlanok vonatkozásában:
Szentlőrinc Város Önkormányzata elcseréli a tulajdonában álló Szentlőrinc belterületi,
365/A/5. hrsz. alatti és a Szentlőrinc belterületi, 365/A/6. hrsz. alatti ingatlanokat a
Szentlőrinc belterületi, 365/A/7. hrsz. alatti ingatlanra.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal

……………………………………….
Koltai Péter
Polgármester

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

Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
77/2021. (IV.26.) határozata
a „Rehabilitációs szakmérnök kiválasztása a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008
azonosítószámú, „Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrincen” című pályázathoz
kapcsolódó szaktanácsadás céljából.” tárgyú beszerzési eljárásra beérkezett
ajánlatok elbírálásáról
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzat a TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 azonosítószámú
„Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrincen” című pályázat keretében rehabilitációs
szakmérnöki szaktanácsadás céljából megbízási szerződést köt dr. Laki Tamás egyéni
vállalkozó, kisadózóval (székhely: 7635 Pécs, Erdész u. 81, adószám: 61395831-1-22). A
megbízási díj összege: nettó 128.000.- Ft +0% ÁFA, azaz bruttó 128.000.- Forint.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester, dr. Tóth Sándor - jegyző
Határidő: azonnal

……………………………………….
Koltai Péter
Polgármester

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

Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
78/2021. (IV.28.) határozata
a Budavári Egészségügyi és Szolgáltató Bt.-vel megkötött feladat-ellátási szerződés
1. sz. módosításáról
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata Polgármestereként eljárva Dr. Budavári Beáta
háziorvos kérelmének helyt adok, és a Szentlőrinc Város Önkormányzata és a Budavári
Egészségügyi és Szolgáltató Bt. között 2013. október 1. napján megkötött feladat-ellátási
szerződést módosítom. Az alapszerződés az alábbi III. számú melléklettel egészül ki:

„A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/200. (II.25.) EüM
rendelet 4. § (2) bekezdés alapján a háziorvos kötelező feladatkörébe tartozik az ügyeleti
szolgálatban való részvétel.
Dr. Budavári Beáta a Budavári Egészségügyi és Szolgáltató Bt. képviselője, házi
gyermekorvos a korára való hivatkozással felmentést kért az ügyeleti szolgálatban való
részvétel alól.
Az indokolást Szentlőrinc Város Önkormányzata elfogadta és dr. Budavári Beáta házi
gyermekorvost mentesíti az ügyeleti szolgáltatásban való részvételi kötelezettsége alól.”
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal
……………………………………….
Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
79/2021. (IV.28.) határozata
a PRK Ház Kft-vel megkötendő opciós szerződésről
Szentlőrinc Város Önkormányzata polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 27/2021. (I.29) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata úgy határozott, hogy a PRK Ház Kft.-vel (székhely:

7630 Pécs, Dagály utca 19. Cégjegyzékszám: 02 09 084336 Adószám: 26712794-2-02, képviseli:
Sárosác Gyula) opciós szerződést köt a Szentlőrinc Város Önkormányzata 1/1

tulajdonában álló a természetben a Szentlőrinc, Deák Ferenc utca 22/B. szám alatti,
Szentlőrinc belterületi, 562/22. helyrajzi számú ingatlan lakáscélra történő hasznosítása
érdekében. Szentlőrinc Város Önkormányzata az opciós szerződést határozott időre,
2021. november 30. napjáig köti.
Felelős: Koltai Péter polgármester
Határidő: a szerződés megkötése azonnal
Kapja: Településgazdálkodási iroda

……………………………………….
Koltai Péter
Polgármester

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

Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
80/2021. (IV.28.) határozata
a Hazavárunk - Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen c. pályázat keretében
a hiányszakma támogatásáról
Szentlőrinc Város Önkormányzata polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

1. Szentlőrinc Város Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú
„Hazavárunk - Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című pályázat keretében
biztosított hiányszakmára vonatkozó támogatás tekintetében az alábbi személyre
vonatkozóan jóváhagyja a hosszabbítást a projekt végéig, 2021.07.29-ig:
− dr. Kerti Helga – 140.000 Ft/hó

Felelős: Koltai Péter polgármester
Határidő: 2021. április 28.
Erről értesül: pályázati iroda
……………………………………….
Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
81/2021. (IV.30.) határozata
a Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadásáról
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata Polgármestereként eljárva jóváhagyom a Művelődési
Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatát 2021. május 1. napján történő hatályba lépéssel.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal

……………………………………….
Koltai Péter
Polgármester

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

Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
82/2021. (IV.30.) határozata
a Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha intézmény beiskolázási tervének
elfogadásáról
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata Polgármestereként eljárva elfogadom a Művelődési
Központ, Könyvtár és Konyha Szentlőrinc intézmény 2021. évi beiskolázási tervét, illetve
a képzési terv felülvizsgálatát.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal

……………………………………….
Koltai Péter
Polgármester

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

Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
83/2021. (V.10.) határozata
a Szentlőrinc, belterület 358/2. hrsz. alatti ingatlanra érkezett vételi ajánlat elbírálásáról
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében
meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata Polgármestereként eljárva a Szentlőrinc, belterület 358/2.
hrsz-ú ingatlanvagyon értékesítése tárgyában érkezett ajánlat tekintetében úgy határoztam,
hogy az ingatlan értékesítésére vonatkozó 4.500.000,- Ft + áfa, azaz négymillió-ötszázezer forint
+ áfa összegű vételi ajánlatot nem fogadom el.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal
Erről értesül: Szokolovics Bt.

……………………………………….
Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
84/2021. (V.10.) határozata
A VP6-7.2.1.1-20 kódszámú, Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és
alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című projekt kiviteli tervdokumentáció
beszerzés tárgyában
Szentlőrinc Város Önkormányzata polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata a VP6-7.2.1.1-20 kódszámú, Vidéki térségek
kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére helyi
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című pályázat
keretében a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére az alábbi vállalkozásokat hívja meg:

− Ozsv-Art Bt. (székhely: 7635 Pécs, Székely Bertalan utca 89., adószám:
20066679-1-02)
− Szabó István e.v. (székhely: Mohács, Lovász u. 28., adószám: 60912282-1-22)
− Szkladán Művek Kft (székhely: 7843 Tésenfa, Ódombi utca 1., adószám:
23906990-2-02)
Felelős: Koltai Péter polgármester
Határidő: 2021. május 11.
Kapja: pályázati iroda

……………………………………….
Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
85/2021. (V.10.) határozata
A VP6-7.2.1.1-20 kódszámú, Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és
alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című projekt keretében önerő
biztosításáról
Szentlőrinc Város Önkormányzata polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata Polgármestereként eljárva kijelentem, hogy a VP67.2.1.1-20 kódszámú, Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak
fejlesztésére
helyi
termékértékesítést
szolgáló
piacok
infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című projekt megvalósításához szükséges önerő,
10 999 904 Ft, azaz tízmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszáznégy forint
rendelkezésre áll.
Felelős: Koltai Péter polgármester
Határidő: 2021. május 11.
Kapja: pályázati iroda

……………………………………….
Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
86/2021. (V.25.) határozata
a Szentlőrinci Média Nonprofit Kft. 2020. évi egyszerűsített beszámolójáról

Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata a Szentlőrinci Média Nonprofit Kft. (székhely: 7940
Szentlőrinc, Templom tér 1-3., adószám: 20612218-1-02, képviseli: Koller Zoltán ügyvezető)
2020. évi pénzügyi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Koltai Péter – polgármester, Koller Zoltán - ügyvezető
Végrehajtásért felel: Koller Zoltán - ügyvezető
Határidő: azonnal
Erről értesül: Petkont Szolgáltató Kft.

……………………………………….
Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
87/2021. (V.25.) határozata
beszámoló a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi működéséről
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom

Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármestere a Szentlőrinci Közös Önkormányzati
Hivatal 2020. évi működéséről szóló előterjesztés szerint a jegyző beszámolóját
elfogadja.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester, dr. Tóth Sándor - jegyző
Határidő: azonnal
……………………………………….
Koltai Péter
Polgármester

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

Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
88/2021. (V.25.) határozata
a Szentlőrinc Városért Egyesület támogatási kérelméről
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata a Szentlőrinc Városért Egyesület támogatási
kérelmének helyt adva egyszeri alkalommal 15.000,- Ft, azaz tizenötezer forint
támogatásban részesíti az Egyesületet a 2020. évi pénzügyi beszámoló elkészítésére
vonatkozó könyvelői megbízási díj megfizetése érdekében.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Bolvári Renáta – pénzügyi osztályvezető
Határidő: azonnal
Erről értesül: Szentlőrinc Városért Egyesület

……………………………………….
Koltai Péter
Polgármester

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

Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
89/2021. (V.25.) határozata
a Hazavárunk - Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen c. pályázat keretében
meghívandó szervezetekről
Szentlőrinc Város Önkormányzata polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú
„Hazavárunk - Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című pályázathoz
kapcsolódóan engedélyezi a projekt keretében kötelezően megvalósítandó szakmai
eredménymutató a „Fiatalok életpálya-tervezését segítő tervezett helyi szolgáltatások”
beszerzésével kapcsolatban a 3 árajánlat bekérését az alábbi szervezetektől:
-

Humán Innovációs Csoport Nonprofit Kft.
Képviselő: Kutseráné Pernyéz Zsuzsanna ügyvezető
Székhely: 7623 Pécs, Szabadság u. 54.
Adószám: 14839122-2-02
- Láthatár Közhasznú Egyesület
Képviselő: Dr. Liber Noémi elnök
Székhely: 7900 Szigetvár, Dózsa György u. 5/A
Adószám: 18323258-1-02
- Virágóra - a gyermekek környezeti neveléséért - Közhasznú Alapítvány
Képviselő: Bánki Eszter kuratóriumi elnök
Székhely: 7925 Magyarlukafa, Fő utca 37.
Adószám: 18316702-1-02
− PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
Felelős: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal
Kapja: pályázati iroda
……………………………………….

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
Koltai Péter
Polgármester

Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
90/2021. (V.25.) határozata
A VP6-7.2.1.1-20 kódszámú, Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és
alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című projekt kiviteli tervdokumentáció
beszerzés tárgyában
Szentlőrinc Város Önkormányzata polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata a VP6-7.2.1.1-20 kódszámú, Vidéki térségek
kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére helyi
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című pályázat
keretében a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére az Ozsv-Art Bt.-t (székhely: 7635
Pécs, Székely Bertalan utca 89., adószám: 20066679-1-02) bízza meg. A megbízási díj
összege bruttó 3.070.000,- Ft.
Felelős: Koltai Péter polgármester
Határidő: 2021. május 25.
Kapja: pályázati iroda

……………………………………….
Koltai Péter
Polgármester

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

Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
91/2021. (V.25.) határozata
Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 271/2021. (V.21.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:

1. Szentlőrinc Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásról szóló beszámolót elfogadom.
2. Felhatalmazom a jegyzőt, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló 2020. évi értékelést megküldje a Baranya Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: dr. Tóth Sándor - jegyző
Határidő: azonnal

……………………………………….
Koltai Péter
Polgármester

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

Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
92/2021. (VI.3.) határozata
A VP6-7.2.1.1-20 kódszámú, Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és
alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című projekt közbeszerzési szakértői
tevékenység beszerzés tárgyában
Szentlőrinc Város Önkormányzata polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 271/2021. (V.21.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:
Szentlőrinc Város Önkormányzata a VP6-7.2.1.1-20 kódszámú, Vidéki térségek
kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére helyi
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című pályázat
keretében a projekthez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítására az alábbi
vállalkozásoktól kér árajánlatot:
Dr. Tóth Levente Ügyvédi Iroda – 1037 Budapest, Montevideo u. 16/b – asz: 189795362-41
Stratilex Consulting Group Zrt. –1026 Budapest, Rhédey u. 8. A. – asz: 26579038-2-41
dr. Rudolf Róbert Márton e.v.– 1117 Budapest 11 ker. Nádorliget u. 8. C ép. 4 em. 41 A
ajtó, nysz: 52495139 – asz: 72902558-1-43
Felelős: Koltai Péter polgármester
Határidő: 2021. június 15
A döntésről értesül: pályázati iroda

……………………………………….
Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
93/2021. (VI.3.) határozata
A VP6-7.2.1.1-20 kódszámú, Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és
alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című projekt építési/műszaki ellenőri
szolgáltatások beszerzés tárgyában
Szentlőrinc Város Önkormányzata polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 271/2021. (V.21.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:
Szentlőrinc Város Önkormányzata a VP6-7.2.1.1-20 kódszámú, Vidéki térségek
kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére helyi
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című pályázat
keretében a projekthez kapcsolódó építési/műszaki ellenőri szolgáltatásokra az alábbi
vállalkozásoktól kér árajánlatot:
− Losonc 2010 Kft– 7625 Pécs, Losonc utca 34. – asz: 14887840-1-02 (Krisztics
István)
− Bonyplan Bt. – 7187 Bonyhád-Majos, III. u. 33. – asz: 21053481-2-17 (Szőts
Balázs)
− Fectum Bt. – 7630 Pécs, Téglaház dűlő 5. – asz: 26286868-1-02 (Müller Attila)
− OzsvArt Bt. – 7635 Pécs, Székely Bertalan u. 89. – asz: 20066679102 (Ozsvárt
András)
Felelős: Koltai Péter polgármester
Határidő: 2021. június 15
A döntésről értesül: pályázati iroda

……………………………………….
Koltai Péter
Polgármester

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

Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
94/2021. (VI.3.) határozata
büntető feljelentés megtétele lopás gyanúja miatt
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 271/2021. (V.21.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:
Szentlőrinc Város Önkormányzata büntető feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen a
Szentlőrinc Város Önkormányzata tulajdonában álló Szentlőrinc, Erzsébet u. 10. szám
alatti, Szentlőrinc belterület 407/A/2. helyrajzi számú ingatlanban elhelyezett két darab
csaptelep és egy darab kamino nosztalgia kályha jogtalan eltulajdonítása miatt a Btk.
370. § (1) szerint elkövetett és a Btk. 370. § (2) a) pontja szerint minősülő
bűncselekmény gyanúja miatt.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Határidő: azonnal
Erről értesül: Szigetvári Rendőrkapitányság Szentlőrinci Rendőrőrs

……………………………………….
Koltai Péter
Polgármester

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

Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
95/2021. (VI.3.) határozata
a Szentlőrinc, Erzsébet u. 10. szám alatti lakás bérbeadására szóló pályázati
felhívásról
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 271/2021. (V.21.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata pályázat útján bérbeadásra meghirdeti a Szentlőrinc
Város Önkormányzat tulajdonában álló, Szentlőrinc belterület, 407/A/2. helyrajzi
számú, a természetben Szentlőrinc, Erzsébet u. 10. szám alatti lakást.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal

……………………………………….
Koltai Péter
Polgármester

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

Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
96/2021. (VI.3.) határozata
a Szentlőrinc, Templom tér 4/2. szám alatti lakás bérbeadására szóló pályázati
felhívásról
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 271/2021. (V.21.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata pályázat útján bérbeadásra meghirdeti a Szentlőrinc
Város Önkormányzat tulajdonában álló, a természetben 7940 Szentlőrinc, Templom tér
4/2. szám alatti lakást.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal

……………………………………….
Koltai Péter
Polgármester

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

Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
97/2021. (VI.4.) határozata
a „TOP-2.1.2-16 - Vendéglátó épület kialakítása” tárgyú, a Kbt. Harmadik Rész 112.
§ (1) bekezdés b) pont szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást lezáró döntésről és új
eljárás megindításáról.
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 271/2021. (V.21.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:
1. Az eljárást a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja és a 75.§ (2) bekezdés b) pontja
alapján eredménytelennek nyilvánítom.

2. Szentlőrinc
Város
Önkormányzata
a
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008
azonosítószámú „Zöld beruházás megvalósítása Szentlőrincen” című projekt
keretében a Kbt. Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, nyílt
közbeszerzési eljárás kiírását határozza el a Vendéglátó épület kivitelezésével
kapcsolatban.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester, dr. Tóth Sándor - jegyző
Határidő: azonnal

……………………………………….
Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
98/2021. (VI.4.) határozata
Szentlőrinc - Tarcsapuszta területén forgalmi rend változásról
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 271/2021. (V.21.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata felkéri a Szentlőrinci Közüzemi Kft-t, hogy a
Közfeladat ellátási szerződés keretén belül gondoskodjon az alábbi táblák
elhelyezéséről:
− A Sport utca és a Fő utca kereszteződésénél „Várakozni tilos” tábla elhelyezése
indokolt
− A Sport utcában, a 075/17. helyrajzi számú ingatlan előtt - Behajtani tilos tábla,
kivéve: célforgalom tábla elhelyezése indokolt
− A Sport utcában, a 079/2. helyrajziszámú ingatlan előtt – „Várakozni tilos” tábla,
kiegészítő jelzés: „kivéve az útpadkán” történő parkolás tábla elhelyezése
indokolt
− A Lehel utca és a Fő utca kereszteződésénél „3,5 tonna súlykorlátozást szabályozó
tábla”, továbbá „forgalmi tükör” elhelyezése indokolt
− A Paller Gáspár utcában, a 071/10. helyrajzi számú ingatlan előtt „3,5 tonna
súlykorlátozást szabályozó tábla” elhelyezése indokolt.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: a Szentlőrinci Közüzemi NKft. ügyvezetője
Határidő: azonnal
A döntésről értesül: Drávecz Gábor – a Szentlőrinci Közüzemi NKft. ügyvezetője
……………………………………….
Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
99/2021. (VI.4.) határozata
haszonkölcsön szerződés megkötése a Baranyai Western Egyesülettel
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 271/2021. (V.21.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata úgy határozott, hogy a BAMKH Szigetvári Járási
Hivatal Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában Szentlőrinc település, 723/1 helyrajzi
számon felvett, „kivett általános iskola 3 db” megnevezésű ingatlan földszintjén található
„balett terem” helyiséget haszonkölcsönbe adja a Baranyai Western Egyesület (székhely:
7956 Sumony, Petőfi S. u. 63., nyilvántartási száma: 02-02-0003682, képviseli: Krivicz
Marianna elnök) részére.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Határidő: 2021. VI. 4.
Erről értesül: Baranyai Western Egyesület

……………………………………….
Koltai Péter
Polgármester

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

Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
100/2021. (VI.10.) határozata
a HUHR/1901/2.1.3/0051 kódszámú, „A nemesi családok határokon átnyúló
történelmi útvonala” című projekt keretében a Kastélypark felújítási munkálatai
közben felmerül pótmunka szerződés megkötése tárgyában
Szentlőrinc Város Önkormányzata polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 271/2021. (V.21.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata a HUHR/1901/2.1.3/0051 kódszámú, „A nemesi
családok határokon átnyúló történelmi útvonala” című projekt keretében a kastélypark
felújításának pótmunka szerződését, a műszaki ellenőr által is jóváhagyott összeggel
(azaz 7.285.428,- Ft + áfa) megköti.
A kivitelezést és pótmunkát végző Vállalkozó:

RFC PROMOTION Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
7693 Pécs, Tömörkény István u 61.
Asz: 12827840-2-02
Cjsz: 02 09 068046

Felelős: Koltai Péter polgármester
Határidő: 2021.június 12.
Kapja: pályázati iroda
……………………………………….
Koltai Péter
Polgármester

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

Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
101/2021. (VI.10.) határozata
Településrendezési eszközök módosításáról szóló partnerségi eljárás lezárásáról
Szentlőrinc Város Önkormányzata polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 271/2021. (V.21.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:
1. Szentlőrinc Város Önkormányzata elfogadja, hogy a város településrendezési
eszközeinek - a 0158/1, és 0158/2 hrsz-ú ingatlanokon tervezett - napelemes kiserőmű
fejlesztéssel érintett területek módosításával kapcsolatosan a partnerségi egyeztetés
keretében vélemény nem érkezett.
2. Szentlőrinc Város Önkormányzata jóváhagyja a város településrendezési eszközeit
érintő módosítási dokumentációt.
3. Szentlőrinc Város Önkormányzata felkéri a polgármestert a módosítással kapcsolatos,
tárgyalásos eljárás keretében történő záró szakmai véleményezés megindítására.
Felelős: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal
Erről értesül: Településgazdálkodási iroda

……………………………………….
Koltai Péter
Polgármester

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

Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
102/2021. (VI.10.) határozata

a TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00010 azonosítószámú „Szentlőrinci Liszt Ferenc úti óvoda
felújítása, bővítése” c. projekt keretében az óvodai és bölcsődei eszközök beszerzésére
irányuló beszerzési eljárásra meghívandókról
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
271/2021. (V.21.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében
meghatározott jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:

Szentlőrinc Város Önkormányzata a TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00010 azonosítószámú
„Szentlőrinci Liszt Ferenc úti óvoda felújítása, bővítése” című pályázat keretében az óvodai és
bölcsődei eszközök beszerzésére irányuló beszerzési eljárásra az alábbi vállalkozókat hívja meg:
-

-

HOR" Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság
Cégjegyzékszám: 01-10-044068
Adószám: 11829382-2-42
Székhely: 1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 7. fszt. 1

Fair Play Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01-09-695759
Adószám: 12630020-2-42
Székhely: 1171 Budapest, Lokátor utca 7

ALMUS PATER Taneszköz- és Intézményellátó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cégjegyzékszám: 06-10-000269
Adószám: 11885739-2-06
Székhely: 6726 Szeged, Fő fasor 121

NOMIland Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01-09-277786
Adószám: 25483756-2-41
Székhely: 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1. Regus Irodaház. ép

Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester, dr. Tóth Sándor - jegyző
Határidő: azonnal

……………………………………….
Koltai Péter
Polgármester

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
Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének
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Sztojka Nikoletta lakásbérleti szerződésének meghosszabbításáról
Szentlőrinc Város Önkormányzatának polgármestereként a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 271/2021. (V.21.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a
következő határozatot hozom:
Szentlőrinc Város Önkormányzata 2021. december 31. napjáig tartó időszakra bérleti
szerződést köt Sztojka Nikoletta, 7940 Szentlőrinc, Megye u. 3. szám alatti lakossal a
Szentlőrinc Város Önkormányzata tulajdonában álló természetben a 7940 Szentlőrinc,
Megye u. 3. (az egész ingatlan hrsz-e: Szentlőrinc belterület 396. hrsz., a bérlő ebből
bérbe vesz: 32 m2-t) ingatlan vonatkozásában.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: dr. Keresztessy Csilla aljegyző
Határidő: azonnal

……………………………………….
Koltai Péter
Polgármester

Szentlőrinc Város Önkormányzata
ELŐTERJESZTÉS

Tárgy:

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2021. június 24-i
rendes képviselő - testületi ülésére

Előterjesztő:
Előterjesztést készítette:
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek
megfelel:
A döntéshez szükséges többség:
Döntési forma:
Az előterjesztést
Véleményezésre megkapta:
Az előterjesztésnek költségvetési kihatása
Előzetesen tárgyalja:

Előterjesztés
Szentlőrinc
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 6/2015. (III.27.) önkormányzati
rendeletben
telepített
hatáskörök
visszavonásáról szóló 20/2020. (XI.16.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezéséről
Koltai Péter polgármester
dr. Keresztessy Csilla aljegyző
dr. Tóth Sándor jegyző

minősített
rendelet
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen
lehet tárgyalni
Koltai Péter polgármester
Jogi-Ügyrendi és Humán Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint az Önök előtt ismert, a veszélyhelyzet fennállása idején a képviselő-testület feladat és
hatáskörét a polgármester gyakorolta. A Minisztériumtól és a Kormányhivataltól érkezett
jogértelmezés szerint a képviselő-testület által a bizottságokra delegált feladat- és hatáskör
veszélyhelyzet idején szintén a polgármesterre szállt, ezért a rendeletben „ledelegált” hatáskört
rendeleti úton vissza kellett vonni a bizottságoktól. Ennek végrehajtására Szentlőrinc Város
Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015.
(III.27.) önkormányzati rendeletben telepített hatáskörök visszavonásáról szóló 20/2020. (XI.16.)
polgármesteri rendelet formájában került sor.
A fentiek okán polgármesteri rendelet megalkotására volt szükség, amelyben a bizottsági feladat
és hatáskörök visszavonásra kerültek, majd a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott
rendelkezés értelmében annak tényleges gyakorlója a veszélyhelyzet idején a polgármester volt.

2021. június 5-én a Magyar Közlönyben kihirdetésre került a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet, amely az
alábbi szabályozást tartalmazza:

Az 1. § szerint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat
képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és
hatáskörét maga gyakorolja.
A 2. § (1) bekezdés szerint ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. június 15én lép hatályba.

A fent hivatkozott jogszabályi rendelkezés alapján 2021. június 15. napjától a képviselőtestületek újra maguk gyakorolják hatáskörüket, ezért a hivatkozott önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezése indokolt.
Indokolás:
1. §
A rendelet alapján keletkezett jogosultságok és kötelezettségek hatályban tartásáról rendelkezik.
2. §

A hatályon kívül helyezendő rendelet megjelölését tartalmazza.
3. §

A rendelet hatályba lépésének időpontjáról rendelkezik.
Rendelet-tervezet:

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2021. (...) önkormányzati rendelete
a 20/2020. (XI.16.) polgármesteri rendelet hatályon kívül helyezéséről
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 307/2021. (VI.5.) Korm. rendelet 1. § szerint a
következőket rendeli el:
1. §
Az e rendelettel hatályon kívül helyezett önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése nem
érinti ezen önkormányzati rendeletek alapján – e rendelet hatályba lépése előtt – keletkezett,
megszüntetett, vagy módosított jogokat és kötelezettségeket.
2. §

Hatályát veszti Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 6/2015. (III.27.) önkormányzati rendeletben telepített hatáskörök
visszavonásáról szóló 20/2020. (XI.16.) polgármesteri rendelet.

3. §
Ez a rendelet ……………….. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Szentlőrinc, 2021. június 24.

Záradék:

Koltai Péter
Polgármester

Dr. Tóth Sándor
Jegyző

A rendelet 2021. június 24-én elfogadásra és 2021. ………………….-én kihirdetésre került.
Dr. Tóth Sándor
Jegyző

Szentlőrinc Város Önkormányzata

Tárgy:

ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2021. június 24-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Előterjesztő:
Előterjesztést készítette:

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

Véleményezésre megkapta:
Előzetesen tárgyalja:

Beszámoló
a
Baranya
Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szigetvári
Katasztrófavédelmi
Kirendeltsége
Szigetvári
Hivatásos
Tűzoltóparancsnokságának 2020. évi
tevékenységéről
Koltai Péter - polgármester
Kiss Gábor tűzoltó őrnagy tűzoltóparancsnok
dr. Tóth Sándor jegyző

egyszerű/minősített
rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)
nincsen
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen
lehet tárgyalni
Koltai Péter polgármester
Jogi-Ügyrendi és Humán Bizottság

A BESZÁMOLÓ E-MAILBEN KERÜL KIKÜLDÉSRE.
Tisztelt Képviselő-testület!

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szigetvári Katasztrófavédelmi Kirendeltsége
Szigetvári Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága elkészítette a 2020. évi tevekénységéről szóló
beszámolóját és elküldte Szentlőrinc Város Önkormányzata részére annak megtárgyalása
érdekében.
Kérem, szíveskedjenek a beszámolót megtárgyalni, és annak tartalmát elfogadni.
Szentlőrinc, 2021. június 15.
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Koltai Péter
polgármester s.k.

Határozati javaslat:
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2021. (VI.24.) KT. Határozata
Beszámoló a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szigetvári
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége Szigetvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának
2020. évi tevékenységéről
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Baranya Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szigetvári Katasztrófavédelmi Kirendeltsége Szigetvári Hivatásos
Tűzoltóparancsnokságának 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót, és úgy határozott, hogy
a beszámolót elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: évente egyszer
Erről értesül: Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szigetvári Katasztrófavédelmi
Kirendeltsége Szigetvári Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága
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BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
SZIGETVÁRI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

A BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
SZIGETVÁRI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
SZIGETVÁRI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG
2020. ÉVI ÉVES TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ
BESZÁMOLÓ JELENTÉSE

Készítette:
Szigetvár, 2021. március 18.
Kiss Gábor tűzoltó őrnagy
tűzoltóparancsnok

I.
1.

Bevezetés
Kiemelt feladatok a beszámolóval érintett esztendőben

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Baranya MKI) Szigetvári
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: Szigetvár HTP) feladatellátása terén 2020.
január 1-től az előző évekhez hasonlóan a folyamatosság volt jellemző. A munkatervben
meghatározott feladatokat határidőre végrehajtottuk.
A Szigetvár HTP szervezetéhez tartozik a Sellyei Katasztrófavédelmi Őrs (továbbiakban Sellye
KvŐ). A tűzoltóparancsnokság működési területe (elsődleges tűzoltás és műszaki mentés) nem
változott, a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat három szolgálati csoporttal láttuk el.
2.

Az elmúlt évi tevékenység általános jellemzése

Szigetvár HTP-nek jelenleg nincs kialakított kapcsolata külföldi együtt-, és közreműködő
szervekkel.
Az elmúlt évben a tűzoltóparancsnokság új együttműködési megállapodásokat kötött a területén
található önkéntes tűzoltó egyesületekkel, így
 a Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel (továbbiakban: Szabadszentkirály
ÖTE),
 a Sellyei Polgárőr és Tűzoltó Egyesülettel (továbbiakban: Sellye ÖTE),
 Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel (továbbiakban: Szentlőrinc ÖTE),
 a Királyegyházai Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülettel (továbbiakban:
Királyegyháza ÖTE),
 a Szigetvári Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel (továbbiakban: Szigetvár HTP).
A megállapodás alapján a tűzoltóparancsnokság közreműködött az egyesületek pályázati
anyagainak elkészítésben és felterjesztésében, folyamatosan felügyelte, ellenőrizte és segítette
az egyesületek munkáját.
A Szigetvári Zrínyi és a Szentlőrinci Szigetvidék Járási Mentőcsoportokkal, amelyek a
Szigetvári Polgárőr Egyesületre és a Szabadszentkirályi ÖTE-re épültek szoros kapcsolatot
alakítottunk ki.
II.
1.

A tűzoltásokról és a műszaki mentésekről
Számok, statisztikai adatok: tűzesetek-műszaki mentések-beavatkozást igénylő
események
A Szigetvár HTP és a Sellye KVŐ működési területén összesen 298 db olyan káresemény
történt, amelyre a szigetvári és a sellyei egységeknek vonultak, ebből a Szigetvári KVK
működési területén 232 kárfelszámolás volt. A káresemények száma az előző évhez képest
nem változott, mivel 2019-ben 302 esethez kaptunk riasztást.
A szigetvári és sellyei egységek 25 alkalommal vonultak más HTP-hez segítségnyújtásra.
Szigetvár HTP működési területére 4 alkalommal érkezett egység segítségnyújtásra úgy,
hogy a helyszínre nem vonult szigetvári és sellyei állomány.
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Tehát összesen 327 db eseménnyel kellett foglalkoznia a Szigetvári HTP vezetői
állománynak.
Az események a típus szerint a következőképp alakultak: (1. ábra)



tűzeset
műszaki mentés

1.

157 db
141 db

ábra - A káresetek száma típusuk szerint

A Szigetvár KVK illetékességi területén összesen 232 db káresemény volt a 2020-es
évben.
Az események a típus szerint a következőképp alakultak: (2. ábra)
o tűzeset
o műszaki mentés

123 db
109 db
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KÁRESETEK SZÁMA SZIGETVÁR KVK
ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN TÍPUSUK
SZERINT
Tűzeset

Műszaki mentés

107

109

117

123

2019

2020

2.

ábra - A káresetek száma típusuk szerint

Az események, melyekhez a szigetvári egységek vonultak a beavatkozás módja szerint az
alábbiak szerint alakultak: (3. ábra)
o beavatkozást igénylő
217 db
o kiérkezés előtt felszámolt
29 db
o téves jelzés
45 db
o szándékosan megtévesztő jelzés
4 db
o utólagos jelzés
3 db

KÁRESETEK MEGOSZLÁSA MÓDJUK SZERINT
250

242
217

200
150
100
50

15

40

29
3

45

4

2

2

0
Beavatkozást
igénylő

Kiérkezés előtt
felszámolt

Szándékosan
megtévesztő
2019

3.

Téves jelzés

Utólagos

2020

A káresetek megoszlása módjuk szerint

A tényleges riasztási fokozatokat tekintve az elmúlt évben is az I-es fokozatban történő
beavatkozások voltak túlsúlyban, amely számszakilag a következőképp alakult: (5. ábra)
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o
o
o
o
o
o
o
o

I-es fokozat
I-es kiemelt fokozat
II-es kiemelt fokozat
III-as fokozat
III-as kiemelt fokozat
IV-es fokozat
IV-es kiemelt fokozat
Utólagos jelzés

245 db
48 db
2 db
0 db
1 db
1 db
1 db
3 db

TÉNYLEGES RIASZTÁSI FOKOZATOK
2019

2020

245

242

48
53

4.

2 3

0

0

1
0

1
0

2 1

A tényleges riasztási fokozatok megoszlása.
5.

III-as kiemelt fokozat feletti káreseményhez a szigetvári egységeknek 1 alkalommal kellett
vonulnia, mely téves jelzésnek bizonyult. Egy III-as kiemelt fokozatú káresemény Gerde
területén keletkezett.
A kiemelt riasztási fokozatok esetében rendszerint a Szigetvár/Vízszállítóra, a Pécs/Pályára,
illetve a Baranya/KMSZ-re volt szüksége a HTP egységeinek.
A II-es fokozatú káresemények mindegyike tűzeset volt, az esetek nagy részében lakóépület tűz
miatt kellett nagyobb számban a helyszínre vonulnia a tűzoltó egységeknek. Egy esetben a
Lafarge Magyarország Kft. területén keletkezett tűzesethez a Szigetvári tűzoltókon kívül még
Pécsről érkeztek tűzoltó szerek. A 6-os és a 67-es számú főutak rossz állapota és az ezzel társuló
esős idő következtében számos súlyos sérüléssel járó műszaki mentéshez is vonulniuk kellett a
szigetvári tűzoltó egységeknek, de jelentősebb, nagyobb riasztási fokozatot igénylő káresemény
a közúti balesetek során nem történt.
A káreseteknél a lakosság részéről a Szigetvár HTP és Sellye KvŐ beavatkozásaival
kapcsolatban panasz egyetlen esetben sem merült fel.
2.

Vonulási adatok a tárgyévben

A 2020. évben a Szabadszentkirály ÖTE 28 alkalommal, a Szentlőrinc ÖTE 21 alkalommal
vonult, ezzel segítve a szigetvári tűzoltók munkáját.
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Kiemelkedő káresetek
 2020.02.01 Kemse külterület. II. kiemelt fokozat. Jelzett helyen, 11 hektáron energianád
ültetvény égett.
 2020.07.10. Sámod, I. kiemelt fokozat. Száraz fű-gaz, gabonatarlón szalma éget
 2020.07.22. Boldogasszonyfa külterület. I. fokozat. A helyszínen, 7 ha-os gabona
tarlón bálázási munkálatokat végeztek, a munka közben meggyulladt a bálázógép, és a
tűz átterjedt a tarlóra.
 2020.10.25. Dencsháza, I. kiemelt fokozat. A helyszínen családi házban tűz
keletkezett.
 2020.11.10. Gerde, III. kiemelt fokozat. A helyszínen családi házban tűz
keletkezett.
 2020.12.31. Gerde, II. kiemelt fokozat. A jelzett helyen egy 120 négyzetméteres
családi ház tetőszerkezete teljes terjedelmében égett.
Káresetek települések szerint a HTP működési területén:
o Sellye
14 káreset
o Szentlőrinc
35 káreset
o Szigetvár
54 káreset


III.

A település tűzvédelmi helyzete a katasztrófavédelmi hatósági osztály és a
tűzoltóparancsnokság által végrehajtott ellenőrzések alapján, az elmúlt évhez viszonyítva
se nem romlott, se nem javult. A tűzvédelmi helyzet megfelelő.

Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések

A Szigetvár HTP vezetői a 2020. évben is kiemelt feladatként kezelték a tűzoltóság és az
egyesületek ellenőrzését, felügyeleti tevékenységeit. A HTP és a KvŐ esetében a
tűzoltóparancsnok és a parancsnok-helyettes rendszeresen ellenőrizték az állományt.
A tűzoltóparancsnok, parancsnok-helyettes és az Műszaki Biztonsági Tiszt (továbbiakban
MBT) az intézkedéseknek megfelelően több esetben ellenőrizte az ÖTE-ket is. Az ellenőrzések
kiterjedtek az esedékes együttműködési megállapodásokban vállalt feltételek teljesülésének
vizsgálatára, a félévente aktuális munkavédelmi ellenőrzésekre és az évente egy alkalommal
kötelezően ellenőrizendő szakmai felkészültségükre, amelyet szituációs begyakorló vagy
parancsnoki ellenőrző gyakorlat keretein belül vizsgáltunk.
Az egyesületek az elmúlt évben a közgyűléseiket megtartották, amelyen a Katasztrófavédelmi
Kirendeltség képviseltette magát.
Szigetvár HTP a 2020-as évben összesen 114 db ellenőrzést tartott.
A HTP ellenőrzéseinek fajtái.

Ellenőrzések fajtája
Szolgálatellátás ellenőrzés
Szolgálatváltás ellenőrzés
Képzési foglalkozás ellenőrzés
Helyismereti foglalkozás ellenőrzés
Szituációs gyakorlat ellenőrzés
6

Ellenőrzések
száma
21
18
11
5
5

Parancsnoki ellenőrző gyakorlat
Szerparancsnok gyakorlatvezetői tevékenysége
Tűzoltótechnika-kezelői gyakorlat ellenőrzése
Műszaki Biztonsági Tiszt ellenőrzés (11/2018. alapján)
Egyéb
ÖSSZES ELLENŐRZÉS A 2020. ÉVBEN
IV.

5
9
8
12
20
114

Az állomány képzése, képzettsége

A tervezett továbbképzések, a rendkívüli oktatások és soron kívüli képzések, amelyeket a
katasztrófavédelmi műveleti szolgálat (továbbiakban: KMSZ) hajtott végre, valamint az
önképzések biztosították azt, hogy az állomány a feladataira minél szakszerűbben
felkészülhessen.
A kinevezési parancsokban és a jogszabályban előírt képzések végrehajtása tervszerűen történt.
A beiskolázással, a képesítési követelmény megszerzésével kapcsolatos koordinációt a Baranya
MKI Humán Szolgálata végezte.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) és a Baranya
MKI által szervezett felkészítéseken, továbbképzéseken is rendszeresen részt vett a
szakterületek állománya.
A készenléti állomány tudását félévente egy alkalommal a Baranya MKI által összeállított
tesztlap megírásával, illetve egy összetett szerelési foglalkozás végrehajtásával is felmértük. Az
éves fizikai szintfelmérőt a teljes személyi állomány sikeresen végrehajtotta.
Az állomány oktatási és képzési feladatok végrehajtásának jelentős részét az új egységes
belügyi képzési rendszerhez kapcsolódó adatszolgáltatási rendszerben végezte, amely
nyilvántartotta többek között az állomány ciklusos képzéseit.
Összességében megállapítható, hogy az állomány a képesítési követelmény előírásainak
megfelelt.
V.
1.

Tűzvédelem, tűzmegelőzés
A KVK tűzmegelőzési tevékenysége, tűzvédelmi célellenőrzések:

TŰZVÉDELMI ELLENŐRZÉSEK ALAKULÁSA
2020-BAN
HTTP által
végrehajtva
42%
KvK által
végrehajtva
58%
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Szigetvár KVK a működési területén 224 db tűzvédelmi hatósági ellenőrzést tartott, ebből 25
db esetben tárt fel hiányosságot, amelyek közül három miatt szabtunk ki tűzvédelmi bírságot.
2. Megelőzést szolgáló rendezvények
Szigetvár HTP a 2020-as évben a kialakult Covid-19 vírus helyzet miatt nem tartott bemutatót.
VI.

Együttműködés a működési területen lévő ÖTE-kel, azok értékelése

A Szigetvár HTP az önkéntes tűzoltó egyesületekkel a főigazgatói utasításnak megfelelően
kötötte meg az együttműködési megállapodásokat. Jelenleg Szabadszentkirály ÖTE és
Szentlőrinc ÖTE I. kategóriájú, míg a Sellye ÖTE, Királyegyháza ÖTE és Szigetvár ÖTE III.
kategóriájú együttműködési megállapodással rendelkezik.
A Szigetvár HTP részt vett az ÖTE-k számára nyújtott pályázatokkal kapcsolatos feladatok
végrehajtásában is. A pályázatokon szakfelszereléseket, képzést, szakfelszerelés
felülvizsgálatát, valamint javítási költséget nyertek. Az eszközök átadása 2020. december
hónapban történt. Az egyesületi tagok szakmai ismereteinek szinten tartása érdekében több
alkalommal is részt vettek szituációs begyakorló, illetve parancsnoki ellenőrző gyakorlatokon.
Továbbra is kiemelt feladat a már meglévő egyesületeink megtartása, és a magasabb kategória
szintek elérése, valamint a régebben még működő egyesületek bevonása a katasztrófavédelem
rendszerébe.
VII.
1.

A polgári védelmi feladatok ellátása
A végrehajtott lakosságvédelmi ellenőrzések statisztikai adatai, a feltárt hiányosságok
elemzése

A 2020. évben a Kirendeltség a Hivatásos Tűzoltóparancsnokság bevonásával 52 ellenőrzést
hajtott végre az illetékességi területén. A feltárt hiányosságokat azonnal megszüntették, így
javító kötelezés kiadására nem volt szükség. Folyamatosan, kiemelt figyelmet fordítunk a
belterületi vízelvezetők ellenőrzésére, melynek tapasztalata, hogy a település rendben tartja az
elvezetőket, így funkciójukat képesek ellátni.
2.

Köteles polgári védelmi szervezetek felkészítési adatai %-os arányban kimutatva az
alapképzésben, szakkiképzésben és továbbképzésben részesült személyek számát

Szentlőrinc város II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt település, mivel lakosságának a
létszáma 10.000 főt nem meghaladja meg, így a jogszabályok alapján minimum 150 fős, köteles
települési polgári védelmi szervezetet kell fenntartani. A szervezet feltöltöttsége 100%-os. A
beosztott állampolgárok rendelkeznek beosztó határozatokkal. Az állomány továbbképzése
folyamatos, előre tervezzük. A jövőben szükséges lesz azonban a szervezet felülvizsgálata a
beosztásokban történt személyi változások miatt.
3.

Köteles polgári védelmi szervezetek létszám adatai

Szentlőrinc város II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt település, mivel lakosságának a
létszáma 10.000 főt nem meghaladja meg, így a jogszabályok alapján minimum 150 fős, köteles
települési polgári védelmi szervezetet kell fenntartani. A szervezet feltöltöttsége 100%-os.
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4.

Önkéntes mentőszervezetek létszámadatai, beavatkozásaik;

Szentlőrinc városa rendelkezik települési önkéntes mentőcsoporttal. A Szentlőrinci Önkéntes
Települési Mentőcsoport állományát a Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület adja 10 fővel.
A mentőcsoportok minden évben gyakorlatokat hajtanak végre, katasztrófavédelmi
beavatkozásra, 2020-ben egy esetben volt szükség, Szigetvár városában, a „Zrínyi Napok”
rendezvényen biztosítottak elsősegélynyújtási pontot együttműködve a Vöröskereszt
szervezetével, valmint a COVID-19 pandémia következtében, több esetben hajtottak végre
fertőtlenítési feladatokat a város buszmegállóiban. Mint települési mentőcsoport, nemzeti
újraminősítő gyakorlatát „alapvető vízkárelhárítási feladatokra”, a 2020-as évről 2021. évben
tartjuk meg a járványhelyzet alakulásától függően.
5.

Tájékoztató a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségről, lebiztosított
eszközökről és szolgáltatásokról

A jogszabályban meghatározottak alapján a település, a polgári védelmi szervezetek, valamint
a befogadásra kerülő ellátására, elhelyezésére, a szervezetek technikával történő ellátására
anyagi- szolgáltatási kötelezettséggel rendelkezik. A településen a befogadásra, élelmezésre,
személymentesítésre, szolgáltatásokat biztosított le. A kijelölő határozatok az
önkormányzatnál, valamint a kirendeltségen megtalálhatóak.
A védekezési munkálatok végrehajtására, és szállításra technikai eszközöket biztosított le az
önkormányzat. A lebiztosító határozatok szintén megtalálhatóak.
A kijelölt befogadó helyek listája.
Művelődési Központ

Szentlőrinc, Templom-tér 1-3.

Kodolányi úti iskola Tornaterem

Szentlőrinc, Kodolányi J. u. 13.

Ifjúság úti iskola Tornacsarnok

Szentlőrinc, Ifjúság út 5.

AM DASZK Ujhelyi
Szakközépiskola Kollégium

Szentlőrinc, Erzsébet u. 2.

Kodolányi úti iskola Diákotthon

6.

Szentlőrinc, Kodolányi J. u. 13.

A közbiztonsági referens katasztrófavédelmi feladatokba történő bevonása;

A település, a jogszabályokban meghatározottak alapján közbiztonsági referenssel kell
rendelkeznie. egy fő, önkormányzati köztisztviselőt jelöltek ki közbiztonsági referensi
feladatok ellátására. A referens rendelkezik az előírt alapképzéssel, részt vesz a kirendeltség
által szervezett értekezleteken, a munkakapcsolat kitűnő. A kért feladatokat időben és
szakszerűen végrehajtja. Az események kezelésében részt vesz, szükség szerint. Az év közben
személyi változást követően, ki lett jelölve új közbiztonsági referens. A 2020. évben a COVID19 pandémia következtében a telefonos és online kapcsolattartás került előtérbe.
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7.

Kockázatazonosítási eljárás tapasztalatai, a települések katasztrófavédelmi osztályba
sorolása

Szentlőrinc városa a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelően végrehajtott
kockázatazonosítás alapján, a II. katasztrófavédelmi osztályba soroltuk. A besorolás
felülvizsgálata minden évben megtörténik, Jelenleg nem szükséges és indokolt a besorolás
megváltoztatása. A település rendelkezik települési Veszélyelhárítási Tervvel, valamint
Vízkárelhárítási tervvel. A 2020. év jogszabályváltozás következtében a település
Veszélyelhárítási Terve átdolgozásra, megújításra kerül.
8.

Lakosságtájékoztatás,
szolgálatteljesítés;

közintézményekkel

való

kapcsolattartás,

közösségi

A lakosság tájékoztatása az önkormányzat bevonásával történik, a helyben szokásos módon. A
város honlapján keresztül internet segítségével, valamint hirdetési helyeken történő
kifüggesztéssel illetve intézményeken keresztül. A településen található 2 db. lakossági
riasztási végpont (sziréna). A közintézményekkel a kapcsolattartás folyamatos és eredményes.
Az Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakgimnázium rendelkezik az
Igazgatósággal megkötött együttműködési megállapodással a közösségi szolgálat
végrehajtására, így lehetőség van a diákok számára mind a kirendeltségen, mind a tűzoltóságon
történő közösségi szolgálat teljesítésére. 2020-ben 2 diák hajtott végre közösségi szolgálatot a
COVID-19 pandémia miatt történő határozatlan ideig tartó szüneteltetésig. A
közintézményekkel a kapcsolattartás zökkenőmentes, kiváló.
9.

Felkészüléssel (téli, árvízi) kapcsolatos feladatok végrehajtása

A szezonális, (őszi-téli, és a tavaszi-nyári) időszakra történő felkészülés során a Szentlőrinci
városüzemeltetéssel történő együttműködés folyamatos, zökkenőmentes. A vízkárelhárítási
feladatok ellátására a település rendelkezik katasztrófavédelmi indulókészlettel (homokzsák,
homok, szivattyú, munkaeszközök, munkagépek). A tűzoltóság további homokzsákokat és
szivattyút tud biztosítani a védekezéshez, továbbá a járási mentőcsoport is rendelkezik a
védekezéshez szükséges technikai felszereléssel.
10. Lakosságvédelmi intézkedések bevezetését igénylő eseménykezelések
A 2020. évben Szentlőrinc városában nem történt lakosságvédelmi intézkedést igénylő
esemény.
11. Tájékoztató a vis maior igények benyújtásának indokoltságáról és benyújtott
igényekről
A 2020. évben Szentlőrinc városa nem nyújtott be vis maior pályázatot.
VIII.
1.

Gyakorlatok
Helyismeretei foglalkozások és szituációs begyakorló gyakorlatok;

A Szigetvár HTP a 2020. esztendőben a jogszabályoknak eleget téve szervezte gyakorlatait,
illetve a kialakult COVID vírus helyzet miatt néhány gyakorlat lemondásra került. Így egész
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évben összesen 25 db helyismereti foglalkozáson, 8 db szituációs begyakorló gyakorlaton, 5 db
ellenőrző gyakorlaton és 3 db tűzoltási gyakorlaton vett részt. Ezenfelül pedig a 15. ciklus alatt
minden kedd délután külső helyszíni foglalkozásokon növelték szakmai ismereteiket a
készenléti szolgálat tagjai. (5. ábra)

GYAKORLATOK LEBONTÁSA
szituációs gyak.

parancsnoki ell. gyak.

tűzoltási gyak.

helyismereti foglalkozás

44
25
3
6

3
5
8

13

2019

2020

6.

IX.

Gyakorlatok lebontása típusok szerint.

Ügyeleti tevékenység

A Szigetvári HTP és Sellye KVŐ informatikai rendszere az EGK rendszerhez csatlakoztatása
biztosított. Az ügyeletesek a számukra előírt programok kezelését megfelelő szinten végre
tudják hajtani. A riasztások a Pajzs rendszeren keresztül érkeznek az ügyeletünkre. Szigetvári
KvK évi 1 alkalommal kiértesítési gyakorlatot hajt végre, amelyre a jogszabályban
meghatározott időn belül az állomány hiánytalanul megjelent.
X.

Társszervekkel való együttműködés

Az ügyeleti szolgálat az intézkedésben előírt havi 1 alkalommal telefon készüléken felveszi a
kapcsolatot a társszervekkel, majd ennek ténye rögzítésre kerül az ügyeleti eseménynaplóba.
A rendőrkapitánysággal és a mentőszolgálattal tűz,- és káreseteknél az együttműködésünk
konstruktív volt.
XI.

HTP működésének tárgyi feltételei

A Szigetvári laktanya épületének felújítása 2011. évben készült el, azóta jelentős felújítás a
helyiségek légkondicionálóval való kiépítése 2019-ben történt, ami 2020-as évben a híradó
ügyeleten beüzemelésre került egy úgynevezett Gépészeti Vezérlő Rendszer, mellyel a
riasztások, szertárkapuk nyitását együttesen lehet végrehajtani. Az állomány elhelyezése jó
színvonalon valósul meg.
Sellye KvŐ épületében az állomány elhelyezése megfelelő. A laktanya a kor követelményeihez
igazodva került kialakításra, felújításra.
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A laktanya rendelkezik híradóhelyiséggel, oktatási helységgel, irodákkal, hálókkal, és egyéb
szociális helyiségekkel. A gépjárműfecskendő elhelyezése, raktárak biztosítása megfelelő.
A laktanya, valamint az objektumok rendjének ellenőrzése szemlék tartásával valósult meg.
A Szigetvár HTP a műszaki állománytáblázatnak megfelelő tűzoltó gépjármű állománnyal
rendelkezik. Az üzemeltetés, illetve az igénybe vétel az előírások alapján, ellenőrzött
körülmények között történt.
XII.

Sporttevékenység, kapcsolattartás a lakossággal, ÖTE-kel

A COVID vírushelyzet miatt az egész évre tervezett versenyek elmaradtak, így nem tartottuk
meg a hagyományos Végvár kupát, de a megyei- és országos tűzoltóversenyeket is törölték.
XIII.

A következő év feladatai

Az idei évre a prevenciós tevékenység hatékonyságának fejlesztését tűztük ki célul. Az
önkéntes mentőszervezetek és az önkéntes tűzoltó egyesületek szerepvállalásának tovább
erősítését a közbiztonság fokozásáért.
Összegezve a szervezet célja, a biztonság megőrzése, a tervezett célok teljesítése, illetve a
bekövetkező események megfelelő kezelése.
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beszámolókat elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Végrehajtásért felel: intézményvezető
Határidő: folyamatos
Erről értesül: intézményvezető
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SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
SZENTLŐRINC
MUNKÁCSY M. U. 1.-3.

Az idősellátás
SZAKMAI BESZÁMOLÓJA (2020.)
Étkeztetés, Házi segítségnyújtás,
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
Nappali ellátás
Bentlakásos idősotthoni ellátás
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Készítette:
Wágner Ibolya
Intézményvezető
Kreskai Bernadett

(bentlakásos ellátás)

Pósáné Nagy Edit

(alapellátás)

Fritzné Gyimesi Hajnalka (terápiás munkatárs)

Az Országgyűlés az 1993. évi III. törvény A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról valamint az 1997. évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról keretei közt szabályozza a szociális és gyermekvédelmi
ellátások feltételeit. A törvények célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és
megőrzése érdekében meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások
formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint
érvényesítésének garanciáit.

Intézményünk fontosabb adatai:
1. neve:

Szociális Szolgáltató Központ

2. székhelye:

7940 Szentlőrinc, Munkácsy M. u. 1-3.

3. telephelye:

7940 Szentlőrinc, Kodolányi u. 13.

4. működési kör:
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Szentlőrinci Járás területe
Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa,
Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony,
Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, Zók.
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, házi segítségnyújtás tekintetében:
Bicsérd, Boda, Bükkösd, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa,
Hetvehely,

Kacsóta,

Királyegyháza,

Okorvölgy,

Pécsbagota,

Sumony,

Szabadszentkirály, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, Zók.
- Ápoló-gondozó otthoni ellátás tekintetében:
Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa,
Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony,
Szabadszentkirály, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, Zók.
- Étkeztetés: Szentlőrinc, Kacsóta, Csonkamindszent
- Nappali ellátás (demens személyek ellátása is): Szentlőrinc Város közigazgatási
területe
5. jogszabályban meghatározott közfeladata:
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben
(Szt.) meghatározott alapszolgáltatás és szakosított ellátás, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. évi törvény szerinti
(Gyvt.) gyermekjóléti szolgáltatás.
6. fenntartó neve, székhelye:
Szentlőrinc Városi Önkormányzat
- A fenntartót képviselő neve: Koltai Péter, Szentlőrinc Város polgármestere
- 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
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7. típus szerinti besorolása:
A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató, közintézmény
Feladatellátáshoz

kapcsolódó

funkciója

alapján:

önállóan

működő

(gazdálkodási feladatait Szentlőrinc Város Polgármesteri Hivatala végzi)
8. A szolgáltatások megnevezése:
873000 szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátás szállásnyújtással
Szakfeladatai:
889921 Étkeztetés (Szt.62.§)
889922 Házi segítségnyújtás (Szt.63.§)
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Szt.65.§)
881011 Idősek, demens személyek nappali ellátása (Szt.65/F.§)
889924 Család és gyermekjóléti szolgálat (Gyvt.39-40.§)
889201 Család és gyermekjóléti központ (Gyvt.40/A.§)
873011,873013 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása (Szt.67.§.)
9. Működést engedélyező szerv neve:
Baranya Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal
10. Működési engedély szerinti férőhelyek száma:
- 35 fő számára idősek otthona ápolást-gondozást nyújtó tartós bentlakásos szakosított
ellátás, demens személyek ellátásával,
- 20 fő számára heti 5 napos nyitva tartással idősek napközbeni ellátása (demens
személyek is)
- szociális étkeztetés,
- 140 fő számára házi segítségnyújtás,
- 70 db jelzőkészülék biztosításával jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
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Jelen beszámoló Szentlőrinc Város Képviselő Testületének készült, nem érinti az
integrált intézmény városon kívüli munkáját, ezért a szakmai beszámoló csak
szentlőrinci adatokat ismertet.
A Szociális Szolgáltató Központ szervezeti felépítése
Az intézmény Szentlőrinc Város lakosai számára nappali ellátást, szociális étkeztetést,
Szentlőrinci Kistérség lakosai számára a lakókörnyezetben nyújtott szociális
alapellátások közül a családsegítést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást, idősek otthona ápolást-gondozást nyújtó tartós bentlakásos
szakosított ellátás, demens személyek ellátásával, valamint gyermekvédelmi
alapellátások közül a gyermekjóléti szolgálatot működteti az alábbi szervezeti felépítés
szerint:
Szentlőrinc, Kodolányi u. 13. sz. telephelyen
1. Család és Gyermekjóléti Szolgálat
2. Család és Gyermekjóléti Központ
Szentlőrinc, Munkácsy M.u.1-3. székhelyen
1. Szociális étkeztetés
2. Házi segítségnyújtás
3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (diszpécserközpont)
4. Idősek nappali ellátása
5.Tartós bentlakásos idősotthoni ellátás
A szakmai egységek irányítását, ellenőrzését az intézmény vezetője Wágner Ibolya
végzi az intézmény székhelyén (Szentlőrinc, Munkácsy M. u. 1.-3.)
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Szervezeti felépítés
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Az intézmény működési rendje:
Az alapellátások munkarendje:
Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat:
- hétfő-csütörtök: 7.30 órától l6.00 óráig, péntek: 7.30-13.30 óráig
- munkaidőn túl (telefonos) készenléti szolgálat működik.
Házi segítségnyújtás:
-

gondozási körzetekben munkanapokon az ellátott igényeinek megfelelően
otthonában történő látogatás során.

Nappali ellátás (Idősek Klubja):
hétfőtől - péntekig az intézmény székhelyén 7.30 – 15.30 óra között
Időskorúak Otthona:
folyamatos munkarend szerint üzemel, a szakképzett gondozók 12 órás
műszakban

látják el feladataikat.

A nappali és tartós gondozást biztosító ellátások munkarendje a házirendben részletes
szabályozásra került, melyet minden lakóval és hozzátartozóval megismertetünk.
A szervezet dolgozói munkaköri leírások és a szociális munka etikai kódexe
szellemében végzik tevékenységüket, különös tekintettel a személyiségi jogok
tiszteletben tartására, valamint a titoktartási kötelezettségre.
Szervezeti kérdések, munkakörök:
Az integrált szociális intézmény közalkalmazott dolgozóinak száma 36 fő (december
31.-i állapot) a következő megosztásban végzik feladatukat:
Ápoló –gondozó bentlakásos ellátás:
vezető ápoló

1 fő (Kreskai Bernadett)

gondozó

4,5 fő

ápoló

3 fő

terápiás munkatárs

1 fő
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Alapellátások szakmai vezetője: Pósáné Nagy Edit
Nappali ellátás:
gondozó

1 fő

terápiás munkatárs

0,5 fő

Házi segítségnyújtás:
gondozó

10 fő ( 8 fő 8 órában, 1 fő 6 órában, 2 fő 4 órában)

Család és Gyermekjóléti Szolgálat
szakmai vezető

1 fő (Máj Edit )

családsegítő munkatárs

3 fő

Család és Gyermekjóléti Központ:
szakmai vezető

1 fő (Kósáné Cservenka Gabriella)

esetmenedzser

2 fő

óvodai/iskolai szoc.sergítő

1 fő

szoc.diagnózis/esetmenedzser

1 fő

adminisztrátor

1 fő

takarító

2 fő

karbantartó

1 fő

Nem közalkalmazotti státusban foglalkoztatottak:
- A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat gondozói ( december 31.-én 28
fő) megbízási szerződéssel foglalkoztatottak.
- intézményi orvos (Dr.Weisz Mária) heti 6 órában megbízási szerződéssel látja el az
egészségügyi alapellátást.
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Intézményünk dolgozóinak szakképesítése megfelel a jogszabályi előírásoknak
(alapellátásban 50%, nappali ellátás és szakellátás esetén 80%-ot kell elérni a
szakképesítéssel rendelkező dolgozóknak.)
Dokumentáció:
Az intézmény valamennyi adminisztrációs kötelezettségének eleget tesz.
Az intézmény KSH – statisztikai adatszolgáltatásnak január hónapban eleget tett.
Ellenőrzések:
A 2020-es évben az alábbi hatósági ellenőrzésen esett át intézményünk:
Járványügyi helyzetre való tekintettel, két alkalommal volt a Szigetvári Járási Hivatal
Népegészségügyi

Osztály

ellenőrzése.

Infekciókontroll

szabályokat

és

azok

alkalmazását vizsgálták. Hiányosságot egyik alkalommal sem tártak fel.
Baranya Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya december
hónapban tartott ellenőrzést. A vírushelyzet miatt személyesen nem tudtak megjelenni,
e-mail útján küldtük a kért iratanyagot. Az ellenőrzés véleménye: a dokumentáció
pontosan vezetett, megfelel a jogszabályi előírásoknak.
Képzés, továbbképzés:
A 9/2000.(VIII.4.) SzCsM rendelettel életbe lépett a személyes gondoskodást végző
személyek továbbképzését, és szociális szakvizsgáját szabályozó előírás. A
szakképzett dolgozók nyilvántartásba vétele a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai
Intézetnél megtörtént, az új dolgozókat folyamatosan regisztráljuk. A szakképzési
szabályozás 2018.07.01.-től átalakult, kreditpontok gyűjtése, valamint a szakvizsgát
kiváltó vezetői képzéseket júliustól megkezdték a kollégák, 2 szakmai vezető már
sikeres vizsgát tett.
Az intézmény munkája belső szabályzatok/protokollok iránymutatása alapján folyik,
melyek a fenntartó jóváhagyása után lépnek életbe.
Ezek különösen:
házirend: (nappali és bentlakásos ellátásra külön)
SZMSZ
Szakmai program
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Ellátottak vagyontárgyainak kezeléséről és nyilvántartásáról
Az ápoló – gondozó személyzet magatartási szabályai és titoktartási kötelezettsége
Az ápolás – gondozás szabályai
Iratkezelési szabályzat
A foglalkoztatás szabályai
Az ellátottak érdekvédelmének biztosítása
Szabályzat az ellátott halála esetén végzendő teendőkről
Munkaköri leírások
Intézményünkben érdekképviseleti Fórum működik, mely évente (legalább) egyszer a
bentlakó idősek és a fórumtagok részvételével gyűlést szervez. Az ötfős
Érdekképviseleti Fórum tagjai között 2 fő az ellátottak közül került megválasztásra,
egy fő hozzátartozó, egy fő munkavállaló. A fenntartó részéről delegált tagja 2015.
január óta Vörös Sára a Humán Bizottság tagja.
Az ellátotti szükségletek alakulásának ismert tendenciái:
Az előző években, intézményünk férőhely kihasználtsága maximális volt, azonban a
pandémiás helyzet miatt a beköltözési hajlandóság csökkent és lassult (tesztelések
miatt). A várólistán lévő jelentkezők jelenleg nem fogadták el a felajánlott férőhelyet.
Emiatt a friss kérelmek kerültek előtérbe.
A bentlakó időseink közül egyre több a demens és ápolásra szoruló, mindez jelentős
többletköltséget igényel.
Az intézmény épülete, karbantartás, szakmai eszközök beszerzése:
Az intézmény Szentlőrinc Város szívében, jól megközelíthető helyen van,
tömegközlekedéssel

könnyen

elérhető.

Az

épület

eredetileg

nem

szociális

intézménynek épült, ennek ellenére az igényeknek és az előírásoknak megfelel. A
lakószobák tágasak, 3-4 fő lakik egy szobában. A bútorzat részben a lakók sajátja,
részben intézményi, melyeket 2007 januárjában, az akkori férőhely bővítéskor
vásároltak.
Kórházi ágyainkat adományból kaptuk 10 évvel ezelőtt, a tavalyi évben a hibás
ágyrácsokat megjavíttattuk, így azok jelenleg is használatban vannak.
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Sajnos fürdőink és a mellékhelyiségek állapota nem kielégítő, felújításra szorulnak,
ezért ennek megoldására árajánlatot szereztünk be, és kérjük a fenntartó jóváhagyását
a felújításukra.
A 2019-es év utolsó negyedévében derült ki, hogy a bentlakásos ellátás épületének
tetőszerkezeti tartó gerendái elkorhadtak. Jelenleg is a kijavítására várunk.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
értelmében Szentlőrinc Város Önkormányzatának fenntartásában működő Szociális
Szolgáltató Központ látja el a szociális alapszolgáltatások közül az étkeztetést, házi
segítségnyújtást a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, valamint a nappali ellátást.
A Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat külön szakmai beszámolóban számol
be a 2020-as év munkájáról.
Szociális alapszolgáltatás segítséget nyújt a szociálisan nehéz helyzetben levő
egyéneknek,

hogy

otthonukban,

lakókörnyezetükben

önálló

életvitelüket

fenntarthassák, valamint egészségi, mentális állapotukból vagy más okból származó
problémáikat megoldhassák. A célcsoport elsősorban az időskorúak, a fogyatékos
emberek, a pszichiátriai betegek, a szenvedélybetegek és a hajléktalan emberek.
ÉTKEZTETÉS:
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a napi egyszeri
meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk miatt.
Ellátás igénybevételi módja:
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Az étkeztetést nyújtó szociális szolgáltató intézmény az önkormányzat rendeletében
meghatározottak szerint, részt vesz a szociális rászorultság megállapításában,- külön
jogszabály

szerint

-

előkészíti

a

szolgáltatás

igénybevételéhez

szükséges

dokumentációt. Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek alapján megszervezhető az
étel
helyben fogyasztással,
elvitelének lehetővé tételével,
lakásra szállításával.
Az ellátottak százalékos megoszlását az 1. számú diagram mutatja.

1. számú diagram
Az étkeztetés térítésköteles szolgáltatás. A fizetendő térítési díjakat, Szentlőrinc
Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2/2020. (II. 28.) önkormányzati
rendelete szabályozza.
Nyugdíj minimum alatti jövedelem esetén:

350 Ft/adag

Nyugdíj minimum 100%-350% közötti jövedelem esetén:

635 Ft/adag

Nyugdíj minimum 350%-a feletti jövedelem esetén:

735 Ft/adag

Ebéd kiszállítás díja:
Demens nappali ellátás, ott tartózkodás ebéddel
A 2. számú diagramon láthatjuk a díjfizetés megoszlását.
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50 Ft/alkalom
térítésmentes

2. számú diagram
2020. évben a szociális étkezők átlagos száma: 9 fő + 7 fő nappali demens ellátott,
akik térítésmentesen vehetik igénybe az ellátást.
2010. október 01.-től az Eurest Étteremüzemeltető Kft. szállítja Pécsről a meleg ételt.
Évszaknak megfelelő, változatos, két menüsorból tudunk választani. Betegség
csoportonként kialakított, többféle diétás ebéd rendelésére van lehetőség. Az Eurest
Kft. Szolgáltatásával évek óta elégedettek vagyunk, a vállalkozás rugalmasan
alkalmazkodik idős ellátottjaink speciális igényeihez, életviteléhez.
Az ételek kiszállítását közfoglalkoztatott közreműködésével oldottuk meg. Az év
második felében már nem volt közfoglalkoztatott, aki ezt a feladatot el tudta volna
végezni, ezért az ételek lakásra szállítását az intézmény karbantartója és szükség
esetén az alapszolgáltatás szakmai vezetője végzi.
Járványügyi veszélyhelyzetben az étkeztetés zavartalanul működött. Az Eurest
Kft. által kiszállított éthordók átvétele, az intézmény udvarán történt, illetve
történik azóta is. Átvételt követően felületfertőtlenítő szert használunk az
éthordók fertőtlenítésére, majd ezt követően történik a házhoz szállítás. A
kiszállítást végző kolléga orr-szájmaszkot és gumikesztyűt használ.
Szintén a járványügyi veszélyhelyzet miatt, a nappali ellátásban résztvevők
részére, a helyben étkezés hosszabb időn keresztül nem működött, így igény
esetén, ezen ellátottak részére is megtörtént a kiszállítás.
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HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS:
Elsődleges cél az idősek minél hosszabb ideig, saját otthonukban történő segítése,
gondozása. A cél az, hogy a szolgáltató az igénybe vevő, gondozásra szoruló ember
szükségleteihez igazodó segítségnyújtást biztosítson, amelynek mértékét és módját a
segítségre szoruló ember egészségi, szociális és pszichés állapota határozza meg.
Célja gondoskodni:
- azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből
nem képesek és róluk nem gondoskodnak,
-

azokról

a

pszichiátriai

betegekről,

fogyatékos

személyekről

valamint

szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos
feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására
képesek,
- azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási
formát igénylik,
- azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe
történő

visszailleszkedés

céljából

támogatást

igényelnek

önálló

életvitelük

fenntartásához.
Segítséget nyújtani ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális
szükséglete
- saját környezetében,
- életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően,
- meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított
legyen.
A házi segítségnyújtás biztosítása során szociális segítést vagy - a szociális segítés
tevékenységeit is magába foglaló - személyi gondozást nyújt a szolgáltató az
igénybevevő számára. A szociális segítés magába foglalja:
a lakókörnyezet higiénia megtartásában való közreműködést,
a háztartási tevékenységben való közreműködést,
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a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet
elhárításában történő segítségnyújtást,
szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítségét.
A személyi gondozás kertében a gondozási, ápolási feladatok is végezhetők a
szociális segítés fent említett tevékenységei mellett. Személyi gondozás keretében
ezek alapján biztosítani szükséges:
az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
a szociális ellátás feladatait.
Ellátás igénybevételi módja:
Az idős vagy hozzátartozójának kérelme alapján az ellátás megkezdése előtt
gondozási szükségletfelmérést végzünk.
Az intézményvezető illetve (a vezető által megbízott személy) a szakmai vezető, a
gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja, a kapott
pontszám alapján 0-III. fokozatba besorolja és megállapítja a jogosultságot.
A szolgáltatást térítésmentesen biztosítjuk az arra jogosult ellátottaknak.
A város területén 2 fő, szakképzett szociális gondozó- és ápoló végzettséggel
rendelkező kolléganő látja el a feladatot. A következő (3. számú) diagram az ellátottak
megoszlását ábrázolja a családi helyzetet figyelembe véve.
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3. számú diagram
A gondozottak nemek szerinti megoszlását a 4. számú diagram mutatja.

4. számú diagram
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Az ellátottak életkor szerinti megoszlását az 5. számú diagram ábrázolja.

5. számú diagram
Szentlőrinc településen dolgozó munkatársaink napi nyolc órában, (hétfőtől péntekig)
biztosítják a településen, állapotukkal arányosan az önálló életvitelhez szükséges
segítségnyújtást. A szolgáltatás tartalmát ellátási megállapodásban rögzítjük, melyek
Szentlőrinc településen a következők:
környezeti és személyi higiéné,
ruházatuk tisztán és rendben tartása,
szükséges élelmiszerek beszerzése,
házi orvossal való kapcsolattartás,
gyógyszerek felíratása és kiváltása, gyógyszerek kiosztása, gyógyszerek bevételére
való gondos odafigyelés, vérnyomásmérés,
mentális gondozás keretében beszélgetés, felolvasás,
hivatalos ügyintézés.
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Az ellátási feladatokat a gondozónő tevékenységnaplóban rögzíti. Külön
tevékenységnapló van a személyi gondozáshoz és külön a szociális segítéshez.
Szerepel rajta az elvégzett tevékenység leírása, a tevékenységre fordított idő, óra-perc
pontossággal. Mindezeket az ellátott és a gondozónő aláírásával igazol. Hónap végén a
szolgálat vezetője összesíti az óraszámokat és ellenőrzi a beérkezett nyomtatványokat.
A gondozónő jelzései és az ellátottaktól/hozzátartozóktól kapott információk azt jelzik
vissza, hogy ellátottjaink elégedettek a házi segítségnyújtással, bizalommal és
szeretettel fordulnak munkatársaink felé.
A területen dolgozó gondozónők legjobb tudásuknak és szakértelmüknek megfelelően
a vezető gondozó és intézményvezető támogatásával, segítségével végzik munkájukat,
így segítve elő, hogy az ellátottak minél tovább maradhassanak saját környezetükben,
megszokott életminőség megtartása mellett.
6. számú diagram a két szolgáltatási altípus megoszlását mutatja:

6. számú diagram
Járványügyi veszélyhelyzetben a házi segítségnyújtás szolgáltatása zavartalanul
működött. A házi gondozók, a szakmai vesztőjük által több alkalommal
infekciókontroll oktatásban vettek részt, ezekről oktatási jegyzőkönyvek
készültek. A két házi gondozó védőfelszereléssel az igényeknek megfelelően
rendszeresen el van látva.
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JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS:
A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a
segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos
személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett
felmerülő krízis helyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás I/2000 SZCSM rendelet alapján segít
fenntartani a biztonságos életvitel feltételeit, krízishelyzetben gyors megjelenést és
segítségnyújtást biztosít a kistelepüléseken élőknek is. Segélyhívás esetén a probléma
megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételével, egészségügyi,
szociális alap- vagy szakellátás kezdeményezésével.
A településen 30 db jelzőkészülék van felszerelve, az ellátottak mindegyike
szociálisan rászoruló, azaz 65 év felettiek és egyedül élők vagy két személyes
háztartásban élő, súlyosan fogyatékos személyek. A készülékek többsége a 2012.
évtől lett kihelyezve, 2011. év végén mindössze 4 fő rendelkezett jelzőkészülékkel a
városban. Riasztás az elmúlt évben 3 alkalommal érkezett. A riasztások leggyakoribb
oka elesés.
A szolgáltatást térítésmentesen biztosítjuk az arra jogosult ellátottaknak.
Szentlőrinc területén 2007 márciusától működik a szolgáltatás, 2 fő tiszteletdíjas
gondozó biztosítja a szolgálat működésének folytonosságát.
A jelzőrendszer kihelyezett készülékei 2005-ben lettek beszerezve. Az utóbbi években
gyakran javításra szorulnak, aminek magasak a költségei. Az elavult készülékek
cseréje aktuális lenne.

Segítségnyújtás folyamata:
- Az ellátott bármely okból kifolyólag jelzést ad a rögzített fali segélyhívó vagy a
hordozható segélyhívó gomb igénybevételével,
- a diszpécserközpont érzékeli a riasztást és azonosítja a segélykérőt /név, cím/,
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- a szolgálatban lévő ügyeletes haladéktalanul köteles a segélykérő lakóhelye szerint
illetékes gondozó mobiltelefonon történő személyes riasztására / közölnie kell a
segélykérő nevét, címét, és riasztás időpontját/,
- a hivatásos vagy tiszteletdíjas gondozó köteles a riasztás helyszínén 30 percen belül
megjelenni, és a bekövetkezett krízishelyzetet felmérve annak elhárítását megkezdeni,
- a helyszínre érkezve az elsődleges helyzet felmérése után a fali készülék „nyugtáz”
gombjával jelzést küld a diszpécser-központba arról, hogy megjelent a helyszínen, és
megkezdte a segítségnyújtást,
- a krízishelyzet elhárítása kétféle módon történhet:
külső segítség igénybevétele nélkül, határozott, megnyugtató fellépés
(egészségügyi paraméterek ellenőrzése, kikérdezés, szemrevételezés után)
külső segítség kérése (orvos, mentő, tűzoltóság, rendőrség, szociális szakember.)
A krízishelyzet elhárítása után elkészíti a riasztás jegyzőkönyvét, melyet eljuttat a
vezető házi gondozó részére, aki havi jelenést készít a segélyhívásokról.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban a készülékkel rendelkező ellátottak életkor
szerinti megoszlását a 7. számú diagram mutatja, majd a 8. számú diagram a nemek
szerinti megoszlást ábrázolja.

7. számú diagram
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8. számú diagram
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a járványügyi veszélyhelyzetben is
elérhető volt. Kijárási korlátozás miatt, a két gondozó munkavégzésről szóló
igazolással rendelkezik, hogy szükség esetén (akár éjszakai is) meg tudjon jelenni
a riasztás helyszínén.
NAPPALI ELLÁTÁS:
A nappali ellátás célja:
elsősorban a saját otthonukban élő
a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt
szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes
személyek, napközbeni ellátása.
A nappali ellátás feladata:
a napközbeni tartózkodás biztosítása,
a társas kapcsolatok kialakításának és fenntartásának biztosítása,
az alapvető higiéniai szükségletek kielégítése, (a személyes tisztálkodás biztosítása,
illetve a személyes ruházat tisztításának biztosítása)
szabadidős programok szervezése,
szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátáshoz jutás
segítése,
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hivatalos ügyek intézésének segítése,
életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése
A nappali ellátás részletes programja a mentálhigiénés beszámolóban található.

A 2020. évben a nappali ellátásban részesülők átlagos száma 20 fő volt (13 fő átlagos
szükségletű, 7 fő demens). 9. számú diagram a nemek szerinti megoszlást mutatja.

9. számú diagram
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10. számú diagram az ellátottak életkorát ábrázolja.

10. számú diagram
Az önkormányzat, 2015 őszétől a nappali ellátásban részesülők közlekedéséről
gondoskodik, mégpedig úgy, hogy reggel a városi kisbusz, az intézménybe behozza a
nehezen közlekedőket és délután hazaszállítja őket. Ezáltal az ellátásban részesülők
nem izolálódnak otthonukban, a szellemi és fizikai képességeik szinten tartása mellett
a napközbeni felügyelet is megoldottá válik.
A nappali ellátásnak helyet adó épület rossz állapotban van, korszerűtlen, felújításra
szorulna. A fenntartó önkormányzat a 2017-es évben pályázatot nyújtott be (TOP),
aminek keretében az alapellátás korszerűsítésére nyílik lehetőség. 2018 végén kaptuk a
pozitív elbírálásról szóló hírt, de sajnos a várt felújítás elmaradt.
A járványügyi veszélyhelyzet miatt az elmúlt évben, több hónapig nem tudtuk az
intézményben fogadni ellátottainkat. A gondozónő otthonukban kereste fel az
ellátásban

részesülőket.

Igény

szerint

gyógyszerkiváltás, mentális támogatás történt.
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ebéd

kiszállítás,

bevásárlás,

ÁPOLÓ-GONDOZÓ IDŐSOTTHONI BENTLAKÁSOS ELLÁTÁS:
A szolgáltatás célja, hogy az intézmény a szociális törvény alapján az Időskorúak
Otthona ellátására jogosult személyeknek ellátást biztosítson, az ellátás során
tiszteletben tartsa az ellátottak alkotmányos jogait, különösen az élethez, az emberi
méltósághoz, a testi épséghez, a testi és lelki egészséghez való jogot.
Az Intézmény az ellátási területén ápoló-gondozói tevékenységet végez
az 1993. évi III. törvény 68/A. § (3) bekezdésében meghatározott gondozási
szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem
igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknél, valamint
a 18. életévüket betöltött személyeknél, akik betegségük vagy fogyatékosságuk miatt
nem

tudnak

önmagukról

gondoskodni,

s

az

1993. évi III. törvény 68/A. § (3) bekezdése szerinti gondozási szükséglettel
rendelkeznek, s ellátásuk más típusú, ápolást-gondozó nyújtó intézményben nem
biztosítható.
Az intézmény működési köre Szentlőrinci Kistérség (20 település) területe. Az
11.számú ábra az intézmény lakóinak bekerülés előtti lakóhely szerinti megoszlását
mutatja.
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11. számú diagram

Az Idősek Otthonának feladatai:
- a lakhatásról való gondoskodás 24 órás felügyelet mellett,
- ápolási, gondozási feladatok ellátása,
- napi háromszori étkezés biztosítása,
- ruházattal és textíliával való ellátás,
- a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátás biztosítása,
- mentálhigiénés ellátás biztosítása,
- a hivatalos ügyekben való segítségnyújtás,
- a lakók ruházatának, textíliájának mosása, vasalása, javítása.
Az intézmény belső környezete akadálymentes, a lakószobák száma összesen 13,
ebből 1db 1 ágyas, 5db. 2 ágyas, 4db. 3 ágyas, 3db. 4 ágyas. 1db 2 ágyas betegszoba
és orvosi szoba az előírásoknak megfelelően rendelkezésre áll. Lakószobán belül
heverők illetve kórházi típusú emelhető ágyak vannak. Szobák legalább 90 %-ban TV
készülék megtalálható, a berendezési tárgyak megfelelnek az ellátottak korának és
egészségi állapotának. Az ellátottak részére a kulturált étkezéshez ebédlő áll
rendelkezésre. Az intézmény biztosítja a kényelmi berendezéseket, eszközöket (pl.
antidecubitor matrac és ülőpárna, szoba WC).
Lakók részére a személyes ruházat tisztítása, vasalása biztosított, egy nagy és egy
kisebb teljesítményű mosógép, valamint egy szárítógép áll rendelkezésre, melyet a
gondozónők üzemeltetnek.
Az intézmény engedélyezett férőhelyeinek száma: 35. Betöltött férőhelyek száma
2020. december 31-én: 30 fő.
2020. évben ellátásból halálozás miatt kikerültek száma: 16 fő, 1 fő kiköltözött és 12
fő nyert intézményi elhelyezést. A koronavírus járvány miatt hosszabb ideig felvételi
zárlat volt. Jelenleg is 2 db 48 órás különbséggel vett negatív PCR teszttel lehet új
lakót felvenni. Felvételre várakozók száma 2020. december 31-én: 29 fő Az
elhelyezésre várakozók település szerinti megoszlását a 12. ábra szemlélteti.
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12. számú diagram
Az intézményi térítési díj: 3045 Ft/nap. Térítési díjat minden ellátott fizet, intézményi
térítési díjjal megegyező személyi térítési díjat 5 fő tudja megfizetni. 8 főnél a
személyi térítési díj és az intézményi térítési díj közötti különbséget az ellátásra
kötelezhető hozzátartozók pótolják, 1 fő a jövedelme 80%- át téríti, 16 főnél
hozzátartozó vállalta az intézményi térítési díj megfizetését. 13. és 14. számú
diagramon a térítési díjfizetés megoszlását látjuk.

13. számú diagram
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14. számú diagram

A Demencia Centrum szakorvosának szakvéleménye alapján súlyos vagy középsúlyos
demenciában szenvedők száma (2020.12.31.) 21 fő. A demens és átlagos szükségletű
ellátottak megoszlását a 15 számú ábra mutatja.

15. számú diagram
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Az ellátottak életkori megoszlását az 16. számú diagram ábrázolja.

16. számú diagram
A magas vérnyomás a leggyakoribb betegség, de megnőtt a cerebrovascularis és a
mozgásszervi megbetegedésben szenvedők száma is.
Ápolók/gondozók szakképzettségi aránya 100 %
A járványügyi helyzet alakulása:
2020. március óta készült több alkalommal infekciókontroll szabályozás. Ezek
mindegyike az aktuális eljárásrendek alapján lettek összeállítva. A dolgozók oktatása
folyamatos, ezekről oktatási jegyzőkönyvek készültek. Kialakításra került a
főépületben egy db két ágyas izolációs szoba, illetve a nappali ellátás külön álló
épületében egy izolációs helyiség, ahol 4 fő ellátott elhelyezése megoldott.
Védőfelszerelések és fertőtlenítőszerek rendelkezésre álltak. A FFP 2–es maszk,
vízhatlan overál is beszerzésre került. Március óta két alkalommal volt ANTSZ
ellenőrzés, ahol hiányosságot nem tártak fel.
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Sajnos november elején a COVID-19 vírus kimutatásra került először egy dolgozónál,
majd rövid időn belül több dolgozónál is. Összesen dolgozók közül 10 fő volt
érintetett.
Az idősek közül egy gyanús eset került izolálásra, akinek végül is negatív lett az első
PCR tesztje. Egy gondozott hirtelen kezdődő légzési elégtelenséggel került a
sürgősségi osztályra, neki a gyors tesztje pozitív lett és néhány órán belül elhunyt (ő az
alapbetegségéből kifolyólag súlyos tüdőbetegségben szenvedett, immunszuppresszív
kezelésben részesült). A szobatársai (3 fő) azonnal izolálásra került, a PCR tesztjük
pozitív lett, de tünetmentesek. Ekkor sor került az összes gondozott tesztelésére. 22 fő
lett pozitív, többségük tünetmentes vagy enyhe tünetekkel. Azonnal sor került
izolálásukra. Mivel ilyen magas szám volt pozitív, ezért az épület két szárnyában
történt az elkülönítés. Lett egy pozitív és egy negatív rész. A gondozónők táppénzre
kerülése miatt szükség volt a munkarendjük átmeneti megváltoztatására, 24 óra után
48 óra pihenő formájában. Negatív és a pozitív részen külön gondozónő került
beosztásra. A további védőfelszelések (overál, FFP2-es maszk, arcpajzs, lábzsák)
kerültek

beszerzésre.

Az

önkormányzattól

kaptunk

fertőtlenítőszereket,

tisztítószereket. A helyi mentőállomástól veszélyes hulladék tárolására alkalmas sárga
zsákokat kaptunk. Az intézményorvosa a kezdetektől felügyelet és irányította a
munkát. Az idősek állapotát folyamatosan figyelemmel kísérte. Ezenkívül ő végezte a
teszteléseket (gyors teszt és PCR), mind az idősek, mind a dolgozók körében.
Az időseket az intézményorvosa 21 nap után gyógyultnak nyilvánította. Az
óvintézkedéseket betartva a korábbi megszokott napirend tért vissza. A kijárási és a
látogatási tilalom továbbra is érvényben van. A hozzátartozókkal a kapcsolattartás
lehetőségei: telefon, Skype, zárt facebook csoport, illetve előre egyeztetett időpontban
az üvegajtón keresztül személyes látogatás.
Az oltási tervnek megfelelően, ez év január végén és február közepén, azt igénylő
lakók és dolgozók megkapták a koranvírus elleni védőoltást.
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MENTALHIGIENES ELLÁTÁS
Az idős embert a bentlakásos ellátás igénybevétele állítja leginkább kihívások elé,
fokozott toleranciát, alkalmazkodó képességet kíván tőle, és mindenekelőtt azt, hogy
feladja korábbi életvitelét, megszokott napi rutinját. Az igénybevétel szükségességét
az önellátási kapacitások csökkenése, az egészségi állapot romlása, fizikális és
mentális képességek hanyatlása teszi indokolttá, amely tény már önmagában is
nehezen feldolgozható helyzetet jelent az idősek számára.
A bentlakásos intézményben élő idősek egészségi állapota változó, így az otthon falait
nagyon ritkán hagyják el. Az idei évben is arra törekedtünk, hogy a programokat, a
vidámságot bevigyük az intézménybe, hogy szebbé, változatosabbá tegyük lakóink
mindennapjait.
Az idős emberek figyelme ingadozó és gyorsan kimerülő, ezért változatosságra
törekszünk, így motiválva őket.
Intézményünkben nagy számban élnek időskori demenciában szenvedő ellátottak.
Demens lakóinknak az állandóságon kívül nagyon fontos az ingergazdag környezet,
napjaik tartalmassá tétele. Az ellátást igénybe vevő korának, egészségi állapotának,
képességeinek

és

egyéni

adottságainak

figyelembevételével

szervezzük

programjainkat.
2020-ban szervezett programok az alábbiak szerint alakultak:
Rendszeres /illetve napi programok /, melyek heti terv formájában kerülnek
meghirdetésre:
minden pénteken katolikus hitgyakorlásra van lehetőség intézményünkben,
hetente 2-szer nagycsoportos, zenés reggeli tornát tartunk a társalgóban, melyen
általában 17-25 ellátottunk vesz részt rendszeresen.
hetente egy délelőttöt csoportos, a délutánokat pedig egyéni fejlesztésre fordítjuk,
hogy a meglévő képességeket megőrizzük, ha lehetséges megfelelő szintre hozzuk
ellátottjainknál/

súlyos

demens

ellátottjainknál.(A

délutáni

foglalkozásokon

képességfejlesztő- játékokat is használunk: dominó, számok és betűk, foglalkozások,
évszakok, színek és formák, mesekönyvek, memória játékok,stb.)
naponta felolvassuk és megvitatjuk délelőtti foglalkozás keretében az aktuális híreket,
érdekességeket,
információkra.
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mindig

nagy

hangsúlyt

fektetve

az

idősekkel

kapcsolatos

minden szerdán a „bingó”-é a főszerep (íráskészség, numerikus ismereteik szinten
tartása, kognitív funkcióromlás lassítása)
a csütörtök délelőtt fő programja a „mozi délelőtt” (régi és új filmeket vetítettünk,
mindig lakóink igényeit figyelembe véve.)
a pénteki katolikus hitgyakorlat után szívesen nótáznak ellátottjaink, ilyenkor
elfeledettnek hitt emlékek is előjönnek, melyekről szívesen beszélnek egymás előtt
játékos foglalkozások keretében ismerik meg lakóink egymás véleményét a világról,
irodalmi művekről, zenei alkotásokról, régmúlt eseményeiről
kreatív foglalkozások keretében készítjük az intézmény díszítésére szánt dekorációt
(farsang, márc.15, húsvét, karácsony, stb.)
A foglalkozások fontossága a kognitív funkcióromlás lassításában mutatkozik meg
leginkább. Nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni képességek szinten tartására, a
kialakult, megszokott napi elfoglaltságok folytonosságára.
A 2020. év más volt mind a többi, már március óta fokozott figyelmet kell fordítanunk
a járványügyi helyzetre. Ennek alapján kiemelt programok nem voltak. Vendégeket,
fellépőket nem tudtunk fogadni. A dolgozók aktív részvételével készült például a
karácsonyi műsor.
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Szociális Szolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2020 éves Szakmai beszámolója
a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
(Szentlőrinc, Kacsóta, Csonkamindszent, Helesfa, Hetvehely, Szentkatalin,
Okorvölgy)

településein végzett tevékenységről

I.

Szolgáltató adatai, elérhetősége, feladatellátás feltételei:

Az intézmény neve, székhelye, címe:
Szociális Szolgáltató Központ
7940 Szentlőrinc, Munkácsy M. u.1-3
Tel.73/371-016
Telephelye:
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
7940 Szentlőrinc, Kodolányi u.13.
Tel: Fax:73/371-141, mobil: 06/30/390-3623
Email: gyermekjoletiszolgalat@szentlorinc.hu, csaladsegito@szentlorinc.hu

Nyitvatartási idő:

H-K-SZ-CS: 07.30-16.00.
P: 07.30-13.30.

Ügyfélfogadás:

H-K-SZ-CS: 08.00-15.00.
P: 08.00-12.00

Az intézmény fenntartója: Szentlőrinc Város Önkormányzat
Szakmai felügyeleti szerve: Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális
és Gyámügyi Osztály Pécs, Papnövelde u.13-15.
Az ellátott települések:
Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, Gyöngyfa, Helesfa,
Hetvehely, Kacsóta, Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, Szabadszentkirály,
Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, Zók.
Ellátottak köre:
Szentlőrinci - Bicsérdi - Királyegyházai Közös Önkormányzatok településeinek területén a
szolgáltatás kiterjed a lakosságra, ideértve a felnőtteket és gyermeket egyaránt.
Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődésének, jólétének, családban történő nevelésnek elősegítése, a veszélyeztetettség

megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermek
családjából történő kiemelésének a megelőzése (Gyvt. 38.§. (1) bek.)
A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik
(Gyvt. 31.§. (1) bek.).
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásai során a családsegítő munkatárs, és az
igénybe vevő között eseti ellátás, illetve írásban megkötött együttműködési megállapodás jön
létre. Az alapellátás a gyermekek, illetve felnőtt érdekeit védő speciális, személyes
szolgáltatás. (15/1998 (IV.30.) NM rendelet 8§)
Az ellátási terület sajátosságai, kiemelt problémái:
•

egyik vagy mindkét szülő munkanélküli, rossz anyagi körülmények között élők,

•

gyermekét egyedül nevelő szülő,

•

„lány” anya

•

több gyermekes család,

•

egyik vagy mindkét szülő krónikus betegsége,

•

antiszociális viselkedés megléte a családban, szenvedélybetegség,

•

rossz szociális és lakáskörülmények.

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 kielégítésének 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.

Egyes településekre kiemelten jellemző a munkanélküliek magas száma. Főbb problémák:
•

a munkanélküliséggel összefüggésben a perspektívátlanság, jövőkép hiánya, és ezek
negatív hatása a személyiség fejlődésre,

•

szenvedélybetegségek, főleg az alkoholizmus és ennek a családra gyakorolt hatása,

•

a családon belüli erőszak rejtett volta,

•

egyes településeken magas a roma lakosság aránya, s az ezzel összefüggő problémák
halmozottan jelentkeznek: mélyszegénység megléte, aluliskolázottság, szegregáció,
megélhetési bűnözés megléte és ezek hosszú távú hatásai a gyermekekre.

II. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatai
Figyelembe véve a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben és a 1997. évi XXXI. törvényben
foglaltakat 6. § (1) Gyvt. 39-40/A.§ - a, valamint a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. § - a szerinti szolgáltatásra a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
szóló

1/2000.

(I.

7.)

SZCSM

rendelet

szabályainak

alkalmazásával,

annak

figyelembevételével látja el feladatait.
A szolgálat biztosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény szerinti feladatokat, azaz:
•

a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,

•

az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz,
továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,

•

a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve
konfliktusok megoldásának elősegítését,

•

a

közösségfejlesztő

programok

szervezését,

valamint

egyéni

és

csoportos

készségfejlesztést,
•

a

kríziskezelést,

valamint

a

nehéz

élethelyzetben

élő

családokat

segítő

szolgáltatásokat,
•

a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése
érdekében,

o

tájékoztatást nyújtunk a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító
támogatásokról, segítünk a támogatásokhoz való hozzájutás érdekében,

o

családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a
káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadást nyújtunk, vagy az ezekhez
való hozzájutást megszervezzük,

o

a válsághelyzetben lévő várandós anyát támogatjuk, segítjük, tanácsokkal látjuk
el, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz,
különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő
hozzájutását megszervezzük,

o
•

segítünk a hivatalos ügyek intézésében,

a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében,
o

működtetjük a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert,

o

feltárjuk a veszélyeztetettséget előidéző okokat és ezek megoldására javaslatot
készítünk,

o

megszervezzük a gyermek veszélyeztetettségét jelző- és észlelő rendszerben
lévő

személyekkel

és

intézményekkel

az

együttműködést,

segítünk

tevékenységük összehangolásában,
•

a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
o

a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban:
szociális segítőmunka) elősegítjük a gyermek problémáinak rendezését, a
családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,

o

elősegítjük a családi konfliktusok megoldását, különösen a válás, a
gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,

o

•

ha szükséges kezdeményezzük


egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét,



szociális alapszolgáltatások igénybevételét,



egészségügyi ellátások igénybevételét,



pedagógiai szakszolgálat igénybevételét,

folyamatosan figyelemmel kísérjük a településen élő gyermekek szociális helyzetét,
veszélyeztetettségét,

•

meghallgatjuk a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megtesszük a
szükséges intézkedést,

•

segítjük a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,

•

felkérésre környezettanulmányt készítünk.

A családsegítő munkatárs munkája során alkalmazott módszerek:
•

egyéni esetkezelés

•

konfliktuskezelés

•

adományközvetítése

•

szociális ellátások igényléséhez segítségnyújtás

•

prevenció

•

információ nyújtása

•

segítő beszélgetés

•

célzott beszélgetés

•

csoportokkal végzett szociális munka

•

közösségi szociális munka

•

tanácsadás (mentális, életvezetési)

•

felmérés készítése a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekről a
településen

•

ügyintézés segítése

•

szociális munka adminisztrációja

A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer
működtet a szolgálat.
A Gyvt. 17. §- ban foglaltak pontosan meghatározzák a jelzőrendszer tagjait:
•

a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a
háziorvos, a házi gyermekorvos,

•

b) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő
szolgálat, a családsegítő központ,

•

c) a köznevelési intézmények,

•

d) a rendőrség,

•

e) az ügyészség,

•

f) a bíróság,

•

g) a pártfogó felügyelői szolgálat,

•

h) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,

•

i) a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,

•

j) az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,

•

k) a munkaügyi hatóság,

•

l) a javítóintézet,

•

m) a gyermekjogi képviselő.

A jelzőrendszernek nagy szerepe van, hogy a problémát időben észlelje és amennyiben saját
kompetenciáján belül azt nem tudja megoldani, jelzésével megtegye, és természetesen további
együttműködéssel segítsük egymás munkáját a kialakult probléma megoldásában, annak
megszüntetésében a gyermek érdekében.
Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, sok esetben kell segítséget kérnünk. Ebben nagy szerepe van, a
családsegítő munkatársak szakmai kapcsolatainak.
Jelzőrendszeri felelős (Vadász Beáta) feladata:
•

hetente összegző jelentést készít a Család-és Gyermekjóléti Központ jelzőrendszeri
tanácsadója számára az észlelő- és jelzőrendszeri tagoktól érkezett jelzésekről, a
Szolgálat által megtett intézkedésekről.

•

frissíti az észlelő- és jelzőrendszer címlistáját

•

esetkonferenciák, esetmegbeszélések jelenléti íveit előkészíti

•

összeállítja a jogszabályban előírt kötelező dokumentumokat (éves jelzőrendszeri
intézkedési terv, éves statisztikai adatok összesítése)

•

a jelzőrendszeri felelős éves beszámolója - mely a Szolgálat ellátási területéhez tartozó
települések összességére vonatkozik - jelen beszámoló mellékletét képezi.

Kötelező nyilvántartási feladataink:
•

„Gyermekeink Védelmében” – adatlap rendszer kitöltése, vezetése

•

Gondozás folyamatához szükséges nyomtatványok- folyamatos vezetése

•

Iktatás

•

Irattárazás

•

Jelenléti ív vezetése

•

Menetlevél vezetése (gépkocsi használathoz)

•

A 226/2006. (XI. 20.) Korm. Rendelet 13/B-13/H.§ tartalmazzák az új nyilvántartás
vezetésének szabályait. 2012. július 01-től minden nap, jelentési kötelezettségünk van
elektronikusan a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal felé.

•

Az éves szakmai tanácskozást a 15/1998 (IV.30) NM rendelet 9§ (5) bekezdése
alapján – a rendeletben foglalt határidőn belül - megtartottuk.

A feladat ellátása érdekében biztosított tárgyi és személyi feltételek
A szervezeti egységként működő Család-és Gyermekjóléti Szolgálat tömegközlekedési
eszközzel is jól megközelíthető. A Család-és Gyermekjóléti Központ által, 2016
novemberében, a családlátogatások, ügyintézések miatt vásárolt egy Renault Thalia típusú
személygépjárművet, melyet közösen használ a Család – és Gyermekjóléti Szolgálat
családsegítő munkatársaival.
Ezzel a gépjárművel tudjuk megoldani, hogy a településeken az ügyfélfogadás megvalósuljon.
Tárgyi feltételek megléte a Család és Gyermekjóléti Szolgálat központi irodájában,
Szentlőrincen:
•

telefon, fax, fénymásoló

•

1 irodahelyiség zárható iratszekrénnyel

•

1 vezetői irodahelyiség, amelyet interjú szobának is használunk

•

1 interjúszoba közös használattal a Család- és Gyermekjóléti Központtal

•

1 tárgyaló közös használattal a Család- és Gyermekjóléti Központtal

•

4 számítógép /4 fő családsegítő munkatárs/

Tárgyi feltételek hiánya:
•

legalább 1 interjúszoba (1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 4§ (2) * Családsegítés és
gyermekjóléti szolgáltatás esetében ki kell alakítani a) legalább egy olyan helyiséget,
ahol csak a szolgáltatást nyújtó szakember és a segítséget igénylő személy, család
vagy csoport tartózkodik, és folyamatosan biztosítottak a bizalmas beszélgetés
körülményei)

•

+ 1 irodahelyiség (1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 4§ (2) * Családsegítés és
gyermekjóléti szolgáltatás esetében ki kell alakítani c) az adminisztrációs és
ügyintézési tevékenységhez külön helyiséget, ha több munkatársat foglalkoztatnak, és
nem áll valamennyi munkatárs számára önálló helyiség rendelkezésre.

Kacsóta:
• 1 ügyfélfogadó helyiség mely közös a háziorvosi rendelő várótermével. Asztal, illetve
székek találhatóak benne.
Csonkamindszent:
•

Csonkamindszenten a település könyvtárában van lehetőség ügyfelek fogadására.

Helesfa:
•

A teleházban van lehetőség ügyfelek fogadására.

Szentkatalin:
•

A település polgármesteri hivatalában van lehetőség ügyfélfogadásra.

Okorvölgy:
•

A településen, a községházán van lehetőség ügyfélfogadásra.

Hetvehely:
•

Külön ügyfélfogadásra alkalmas terem asztallal, székekkel.

•

nyomtató/fénymásoló

•

1 számítógép

De ügyfeleink problémáit leginkább saját otthonukban, családlátogatások alkalmával
próbáljuk megoldani, mivel ott adottak a bizalmas beszélgetés feltételei.
A Szolgálat elérhetőségei, illetve a településen tartott ügyfélfogadás rendje minden hivatalban
kifüggesztésre került.
A 2020-as év rendkívülinek mondható a világban kialakult pandémia miatt. A humánjárvány
kialakulása, jelenléte a Szolgálat munkáját is befolyásolta.
A Kormány a 40/2020. (III.11.) Korm.rendeletével az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész
területére vészhelyzetet hirdetett ki. Az EMMI (2020.március 20.-án kiadott) iránymutatással
segítette a család-és gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, munkatársak
munkáját:
-

„a jelzéssel érintett egyénekkel, családokkal elektronikus formában vagy telefonon
kell felvenni a kapcsolatot. Minden olyan információ beszerzése telefonon és/vagy
elektronikus úton szükséges a társágazatoktól (védőnő, óvoda, iskola, háziorvos),
melynek révén a munkatárs úgy ítéli meg, hogy a család személyes felkeresése
nélkülözhetetlen, akkor kerülhet sor.”

-

„a fentieken túl családlátogatásokra csak krízishelyzet, súlyos veszélyeztetettség, vagy
hatósági megkeresés esetén kerüljön sor.”

A pandémia első hullámának időszakában a fent leírtak szerint végeztük a munkánkat, tehát
infokommunikációs eszközök segítségével tudtuk a gondozott ügyfeleinkkel tartani a

kapcsolatot. Azokban az esetekben, ahol szükségesnek ítéltük meg a személyes
kapcsolatfelvételt, a higiéniai szabályok betartása mellett tettünk családlátogatást.
Személyi feltételeknek: a 15/1998 (IV.30) NM rendeletben foglaltaknak megfelelünk. (4000
fő lakosságszámra (település/közös hivatalhoz tartozó települések) vetítve, vagy - ha ez
magasabb létszámot eredményez - minden 25 ellátott családra 1 fő, de minimum 1 fő.)
A Szolgálat családsegítő munkatársai a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet alapján,
továbbképzésen, szakmai műhelyen vehetnek részt. Minden munkatársnak a munkáltató
biztosítja a továbbképzésekhez szükséges időt.

III. A Család és Gyermekjóléti Szolgálat statisztikai adatai - településenként - a
beszámolási időszakban:
SZENTLŐRINC
A beszámolási időszakban összesen 84 jelzést kapott szolgálatunk.

A jelzések szám szerint az alább felsorolt jelzőrendszeri tagoktól érkeztek:
Eü szolgáltató ebből:
-

védőnői jelzés

Szem.gond.nyújtó szoc.intézmény:

8
5
1

-

Cs-és Gy Szolgálat

1

-

Cs-és Gy Központ

0

Kisgyermek napközbeni ellátást nyújtó int.

1

Köznevelési intézmény

57

Rendőrség

9

Pártfogó felügyelői szolgálat

0

Önkormányzat, jegyző

7

Járási hivatal, gyámhivatal

0

Állampolgári bejelentés

1

Jelzések döntő többsége, közoktatási intézményből, igazolatlan iskolai hiányzással, a
digitális oktatásban való hiányossággal, valamint egy gyermek étkezetésével kapcsolatban

érkezett szolgálatunkhoz.

A családokat személyesen kerestük fel, majd minden esetben

levélben tájékoztattuk az intézményeket.
Óvodai jelzés érkezett, mivel egy gyermek a téli szünet óta nem járt óvodába.
Családlátogatást követően a jelzést küldőt tájékoztattuk a családlátogatás alatt észlelt
tapasztalatról.
Rendőrség családon belüli konfliktusról jelzett. A család felkeresését követően a rendőrséget
levélben tájékoztattuk a tapasztalatokról.
Önkormányzat több esetben jelzett rossz életkörülmény, szociális elhelyezés, valamint
személyes okmányok beszerzésének segítése miatt. A családok felkeresését követően
tájékoztattuk a polgármesteri hivatalt a családok lakókörnyezetének állapotáról és a
személyek egészségi állapotáról.
Állampolgári bejelentés egy alkalommal történt, családi – kapcsolati problémák miatt.
Egészségügyi szolgáltatók jelzései:
-

Védőnői jelzésekben szerepelt magzatvédelem

-

Kórházi szociális munkás jelzéseiben szerepelt, kiskorúak nem megfelelő gondozása,
szociális otthoni elhelyezések miatt és egy középkorú férfi nem megfelelő szociális
körülményei, lakhatása.

-

Fogorvos jelzésében szülői együttműködés hiányáról írt.

-

Háziorvos egy esetben jelzett, egyik ellátottjának életkörülményei miatt.

A beszámolási időszakban az alábbiak szerint valósult meg a szociális segítő tevékenység:
•

20 gyermek/ 15 család gondozását végeztük alapellátás keretében

•

10 gyermek/ 6 család védelembe vettként volt nyilvántartva

•

2 gyermek/ 2 család megelőző pártfogás melletti alapellátás

•

1 gyermek/ 1 család pártfogó felügyelet

•

0 gyermek/0 család esetben került sor ideiglenes elhelyezésre

•

0 esetben utógondozói ellátás miatt gondoztuk a családot

•

9 gyermek/ 9 család családba fogadás miatt volt ügyintézés

•

5 gyermek/3 család vonatkozásában gyámrendelés miatt álltunk kapcsolatba a
családdal

•

13 gyermek/ 6 család nevelésbe vétel miatt kerültünk kapcsolatba a családdal

•

2 felnőttet gondoztunk alapellátás keretében.

•

61 eseti ellátás miatt kerültünk kapcsolatba a családokkal. Eseti ellátáshoz tartozik:
felvilágosítás, tájékoztatás az iskolai igazolatlan hiányzások jogkövetkezményeiről,
nyomtatványok kitöltésében és önéletrajzok megírásában segítségnyújtás, HH és HHH
környezettanulmányok felvétele – felkérésre, étkezési díj hátralék miatti ügyintézés,
gondnokság alá helyezés miatti környezettanulmányok felvétele – szintén felkérésre,
szociális otthonba való kerülésnél ügyintézés)

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 82 gyermek/111 családdal került kapcsolatba.
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége a kezelt probléma típusa szerint (nem
halmozott adat)
A családoknál a fő problémát vettük alapú, de a velünk kapcsolatba kerülő családoknál sokszor
nem csak egy probléma okoz nehézséget. Többször társul más probléma is az eredendőhöz.

Probléma típusa

Kezelt probléma
száma

Életviteli

10

Családi-kapcsolati konfliktus

8

Családon belüli bántalmazás

0

Elhanyagolás:

35

-

Oktatási, nevelési intézmény elhanyagolása

34

-

Felnőttre vonatkozó elhanyagolás (intézményi)

0

Gyermeknevelési

33

Gyermeknevelési intézménybe való beilleszkedési nehézség

0

Magatartászavar, teljesítményzavar

0

Fogyatékosság, retardáció

0

Lelki – mentális betegség

1

Szenvedélybetegség

0

Egészségi probléma

4

Foglalkoztatással kapcsolatos

0

Anyagi

28

Ügyintézéssel kapcsolatos

33

Információ kérés

0

A fent bemutatott problémák megoldása érdekében tett szakmai intézkedések (esetkezelések)
megoszlását, az alábbi táblázat mutatja (halmozott adat):
Esetkezelés jellege

Esetkezelés száma

Információnyújtás

149

Segítő beszélgetés

304

Tanácsadás

276

Ügyintézéshez segítségnyújtás

46

Konfliktuskezelés

2

Kríziskezelés

0

Közvetítés pénzbeli ellátásokhoz

10

Közvetítés természetbeli ellátásokhoz

3

Közvetítés más szolgáltatókhoz

1

Közvetítés Cs-és Gy Központhoz

6

Esetkonferencia

6

Esetmegbeszélés

57

Esetkonzultáció

156

Szakmaközi megbeszélés

1

Szociális és mentálhigiénés csoportmunka

0

Egyéni és csoportos készségfejlesztés

0

Közösségfejlesztés

0

Környezettanulmány elkészítése

53

Családlátogatás

494

Hátralékkezelési tanácsadás

1

Munkavállalási, pályaválasztási tanácsadás

12

Mediáció

0

Kapcsolattartási ügyelet

0

Családterápia

0

Pszichológiai tanácsadás

0

Jogi tanácsadás

0

Iskolai szociális munka

0

Adomány osztás, közvetítés: A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött
együttműködés alapján (2023.devember 31-ig) havi rendszerességgel, az általuk összeállított
névsorban szereplő élelmiszer csomagra jogosultaknak, az osztás időpontjáról szóló értesítő
levelek kihordásában közreműködünk.
Havi rendszerességgel kapnak élelmiszercsomagot azok a családok, akik 0-3 éves korú
gyermeket nevelnek és gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, illetve azok a várandós
anyák, akik a 90 napos terhességet betöltötték és a családjukban van olyan személy, aki aktív
korú ellátásra jogosult. A fent leírt kettő jogosultsággal rendelkezők évente egy alkalommal
tartós fogyasztási cikkeket is kapnak a havi rendszeres élelmiszer csomag mellé. Havonta
kiosztásra kerülő levelek Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában 47 db
értesítő levél – ami folyamatosa változik a gyermekek életkora, illetve a család anyagi
helyzete miatt.
A 7-14 éves korosztály a nyári szünet ideje alatt jogosult a csomagra. Erre júliusban és
augusztusba is 95-95 család volt jogosult.
Az idős korosztály, akik alacsony jövedelemmel rendelkeznek ők a 2020-as évben 3
alkalommal részesültek a csomag osztásban. Az értesítő levelek száma megközelíti alkalmanként - a 168 db-ot.
COVID 19 humánjárvány első hullámában idős személyeknek a bevásárlásában segítettünk.
Az igénylőknek, heti kettő alkalommal volt lehetőségük kérni a segítségünket. Ők telefonon
vagy elektronikus úton a bevásárló listájuk leadták, a Szolgálat és Központ dolgozói pedig a
bevásárlást elvégezték.

Az elmúlt év novemberében munkaköri átcsoportosítások miatt a szolgálat családsegítő
munkatársai helyettesítették egymást.

KACSÓTA

Az elmúlt évben 13 gyermekkel /10 /családdal / 13 felnőttel álltam kapcsolatban.
A beszámolási időszakban összesen 6 jelzést kapott szolgálatunk.
A jelzések szám szerint az alább felsorolt jelzőrendszeri tagoktól érkeztek:
Eü szolgáltató:
-

védőnői jelzés

Szem.gond.nyújtó szoc.intézmény:

1
1
-

-

Cs-és Gy Szolgálat

-

-

Cs-és Gy Központ

-

Kisgyermek napközbeni ellátást nyújtó

-

int.
Köznevelési intézmény

2

Rendőrség

2

Pártfogó felügyelői szolgálat

-

Önkormányzat, jegyző

1

Járási hivatal, gyámhivatal

-

Állampolgári bejelentés

-

Az érkezett jelzések részletes leírása:
•

Közoktatási intézményből - igazolatlan iskolai hiányzások okán 2 jelzés érkezett. A
családlátogatást követően az iskola levélben értesítve lett a tapasztalatokról.

•

Védőnő: 1 jelzést kaptunk a szükséges eszközök hiánya kapcsán, amit a család rövid
időn belül beszerzett.

•

Rendőrség: 2 fiatalkorú garázdaság miatt került kapcsolatba a rendőrséggel. A
családlátogatást követően a rendőrség megkapta a tájékoztatást.

•

Önkormányzat: egy, a faluban élő nehéz helyzetbe került családról kaptunk jelzést,
akiknek elárverezték a házukat. Ők egy másik településre költöztek. Erről az
Önkormányzatot levélben tájékoztattuk.

A beszámolási időszakban az alábbiak szerint valósult meg a szociális segítő tevékenység:
•

2 gyermek/ 2 család gondozását végeztük alapellátás keretében

•

1 gyermek/ 1 család védelembe vettként volt nyilvántartva

•

1 gyermek/ 1 család megelőző pártfogás melletti védelembe vétel

•

0 esetben került sor ideiglenes elhelyezésre

•

0 esetben Utógondozói ellátás miatt gondoztuk a családot

•

3 gyermek/ 1 család gondozását végeztük családba fogadás mellett

•

6 gyermek/ 2 család nevelésbe vétel miatt kerültünk kapcsolatba a családdal (a
beszámolási időszakban egy gyermek nagykorúvá vált)

•

0 felnőttet gondoztunk alapellátás keretében

•

17 esetben készült környezettanulmány

•

7 eseti ellátás, segítségnyújtás történt,

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége a kezelt probléma típusa szerint (nem
halmozott adat)
A családoknál a fő problémát vettük alapú, de a velünk kapcsolatba kerülő családoknál
sokszor nem csak egy probléma okoz nehézséget. Többször társul más probléma is az
eredendőhöz.
Probléma típusa

Kezelt probléma
száma

Életviteli

2

Családi-kapcsolati konfliktus

4

Családon belüli bántalmazás

-

Elhanyagolás:

1

-

Oktatási, nevelési intézmény elhanyagolása

2

-

Felnőttre vonatkozó elhanyagolás (intézményi)

-

Gyermeknevelési

2

Gyermeknevelési intézménybe való beilleszkedési nehézség

-

Magatartászavar, teljesítményzavar

-

Fogyatékosság, retardáció

-

Lelki – mentális betegség

-

Szenvedélybetegség

2

Egészségi probléma

-

Foglalkoztatással kapcsolatos

-

Anyagi

4

Ügyintézéssel kapcsolatos

3

Információ kérés

5

A fent bemutatott problémák megoldása érdekében tett szakmai intézkedések (esetkezelések)
megoszlását, az alábbi táblázat mutatja:
Esetkezelés jellege

Esetkezelés száma

Információnyújtás

35

Segítő beszélgetés

35

Tanácsadás

19

Ügyintézéshez segítségnyújtás

11

Konfliktuskezelés

15

Kríziskezelés

-

Közvetítés pénzbeli ellátásokhoz

2

Közvetítés természetbeli ellátásokhoz

3

Közvetítés más szolgáltatókhoz

-

Közvetítés Cs-és Gy Központhoz

-

Esetkonferencia

-

Esetmegbeszélés

4

Esetkonzultáció

4

Szakmaközi megbeszélés

1

Szociális és mentálhigiénés csoportmunka

-

Egyéni és csoportos készségfejlesztés

-

Közösségfejlesztés

-

Környezettanulmány elkészítése

17

Családlátogatás

124

Adományközvetítés

8

Hátralékkezelési tanácsadás

-

Munkavállalási, pályaválasztási tanácsadás

-

Mediáció

-

Kapcsolattartási ügyelet

-

Családterápia

-

Pszichológiai tanácsadás

-

Jogi tanácsadás

-

Iskolai szociális munka

-

Az egészségügyi veszélyhelyzet bekövetkeztéig a családokkal, 31 alkalommal találkoztam
személyesen.
Március 16-tól, a veszélyhelyzet után 6 alkalommal voltam családlátogatáson, és 21 alkalommal
telefonon érdeklődtem a családok felől.
Június 22-től, újra személyesen jártam a családoknál, 87 alkalommal.

Csonkamindszent
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat az elmúlt évben 12 gyermek/ 10 családdal / 10
felnőttel került kapcsolatba.
A beszámolási időszakban összesen 5 jelzést kapott szolgálatunk.
A jelzések szám szerint az alább felsorolt jelzőrendszeri tagoktól érkeztek:

Eü szolgáltató:
-

védőnői jelzés

Szem.gond.nyújtó szoc.intézmény:

1
1
-

-

Cs-és Gy Szolgálat

-

-

Cs-és Gy Központ

-

Kisgyermek napközbeni ellátást nyújtó

-

int.
Köznevelési intézmény

3

Rendőrség

1

Pártfogó felügyelői szolgálat

-

Önkormányzat, jegyző

-

Járási hivatal, gyámhivatal

-

Állampolgári bejelentés

-

Az érkezett jelzések részletes leírása:
•

Közoktatási intézményből - igazolatlan iskolai hiányzások okán 3 jelzés érkezett. A
jelzést követően családlátogatás alkalmával szerzett tapasztalatokat az intézményekkel
levélben megosztottuk.

•

Védőnő: 1 jelzést kaptunk a védőnőtől, folyamatosan költöző életmódról tájékoztatott
bennünket. Ezt követően az édesanyával személyesen felvettük a kapcsolatot, majd
állandó lakhelyet talált. Erről is levélben adtunk tájékoztatást.

•

Rendőrség: 1 szabálysértési eljárás be nem fizetése miatt jött a jelzés, amelyet a
családlátogatást követően azonnal befizetett az érintett. A befizetésről a bizonylatot
email formájában a rendőrségnek megküldtük.

A beszámolás időszakában az alábbiak szerint valósult meg a szociális segítő tevékenység:
•

7 gyermek/ 3 család gondozását végeztük alapellátás keretében

•

1 gyermek/ 1 család védelembe vettként volt nyilvántartva

•

0 gyermek/ 0 család megelőző pártfogás melletti védelembe vétel

•

0 esetben került sor ideiglenes elhelyezésre

•

0 esetben Utógondozói ellátás miatt gondoztuk a családot

•

0 gyermek/ 0 család gondozását végeztük családba fogadás mellett

•

2 gyermek/ 1 család nevelésbe vétel miatt kerültünk kapcsolatba a családdal

•

1 felnőttet gondoztunk alapellátás keretében

•

8 esetben készült környezettanulmány

•

6 eseti ellátás, segítségnyújtás történt.

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége a kezelt probléma típusa szerint (nem
halmozott adat)
A családoknál a fő problémát vettük alapul, de a velünk kapcsolatba kerülő családoknál
sokszor nem csak egy probléma okoz nehézséget. Többször társul más probléma is az
eredendőhöz.
Probléma típusa

Kezelt probléma
száma

Életviteli

1

Családi-kapcsolati konfliktus

-

Családon belüli bántalmazás

-

Elhanyagolás:

-

-

Oktatási, nevelési intézmény elhanyagolása

3

-

Felnőttre vonatkozó elhanyagolás (intézményi)

-

Gyermeknevelési

1

Gyermeknevelési intézménybe való beilleszkedési nehézség

1

Magatartászavar, teljesítményzavar

-

Fogyatékosság, retardáció

-

Lelki – mentális betegség

-

Szenvedélybetegség

-

Egészségi probléma

-

Foglalkoztatással kapcsolatos

-

Anyagi

2

Ügyintézéssel kapcsolatos

1

Információkérés

2

A fent bemutatott problémák megoldása érdekében tett szakmai intézkedések (esetkezelések)
megoszlását, az alábbi táblázat mutatja:
Esetkezelés jellege

Esetkezelés száma

Információnyújtás

13

Segítő beszélgetés

15

Tanácsadás

12

Ügyintézéshez segítségnyújtás

3

Konfliktuskezelés

-

Kríziskezelés

-

Közvetítés pénzbeli ellátásokhoz

1

Közvetítés természetbeli ellátásokhoz

1

Közvetítés más szolgáltatókhoz

-

Közvetítés Cs-és Gy Központhoz

-

Esetkonferencia

-

Esetmegbeszélés

2

Esetkonzultáció

2

Szakmaközi megbeszélés

1

Szociális és mentálhigiénés csoportmunka

-

Egyéni és csoportos készségfejlesztés

-

Közösségfejlesztés

-

Környezettanulmány elkészítése

10

Családlátogatás

83

Adományközvetítés

6

Hátralékkezelési tanácsadás

1

Munkavállalási, pályaválasztási tanácsadás

-

Mediáció

-

Kapcsolattartási ügyelet

-

Családterápia

-

Pszichológiai tanácsadás

-

Jogi tanácsadás

-

Iskolai szociális munka

-

Az egészségügyi veszélyhelyzet bekövetkeztéig a családokkal, 15 alkalommal találkoztam
személyesen.
Március 16-tól, a veszélyhelyzet után 7 alkalommal voltam családlátogatáson, és 15 alkalommal
telefonon érdeklődtem a családok felől.
Június 22-től, újra személyesen jártam a családoknál, 61 alkalommal.

Helesfa
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat az elmúlt évben 0 gyermek / 0 családdal / 0 felnőttel
került kapcsolatba.
A beszámolási időszakban összesen 0 jelzést kapott szolgálatunk.
A jelzések szám szerint az alább felsorolt jelzőrendszeri tagoktól érkeztek:
Eü szolgáltató:
-

védőnői jelzés

Szem.gond.nyújtó szoc.intézmény:

-

-

Cs-és Gy Szolgálat

-

-

Cs-és Gy Központ

-

Kisgyermek napközbeni ellátást nyújtó

-

int.
Köznevelési intézmény

-

Rendőrség

-

Pártfogó felügyelői szolgálat

-

Önkormányzat, jegyző

-

Járási hivatal, gyámhivatal

-

Állampolgári bejelentés

-

A beszámolási időszakban az alábbiak szerint valósult meg a szociális segítő tevékenység:
•

0 gyermek/ 0 család gondozását végeztük alapellátás keretében

•

0 gyermek/ 0 család védelembe vettként volt nyilvántartva

•

0 gyermek/ 0 család megelőző pártfogás melletti védelembe vétel

•

0 esetben került sor ideiglenes elhelyezésre

•

0 esetben Utógondozói ellátás miatt gondoztuk a családot

•

0 gyermek/ 0 család gondozását végeztük családba fogadás mellett

•

0 gyermek/ 0 család nevelésbe vétel miatt kerültünk kapcsolatba a családdal

•

0 felnőttet gondoztunk alapellátás keretében

•

0 esetben készült környezettanulmány

•

0 eseti ellátás, segítségnyújtás történt,

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége a kezelt probléma típusa szerint (nem
halmozott adat)
A családoknál a fő problémát vettük alapú, de a velünk kapcsolatba kerülő családoknál
sokszor nem csak egy probléma okoz nehézséget. Többször társul más probléma is az
eredendőhöz.
Probléma típusa

Kezelt probléma
száma

Életviteli

-

Családi-kapcsolati konfliktus

-

Családon belüli bántalmazás

-

Elhanyagolás:

-

-

Oktatási, nevelési intézmény elhanyagolása

-

-

Felnőttre vonatkozó elhanyagolás (intézményi)

-

Gyermeknevelési

-

Gyermeknevelési intézménybe való beilleszkedési nehézség

-

Magatartászavar, teljesítményzavar

-

Fogyatékosság, retardáció

-

Lelki – mentális betegség

-

Szenvedélybetegség

-

Egészségi probléma

-

Foglalkoztatással kapcsolatos

-

Anyagi

-

Ügyintézéssel kapcsolatos

-

Információ kérés

-

A fent bemutatott problémák megoldása érdekében tett szakmai intézkedések (esetkezelések)
megoszlását, az alábbi táblázat mutatja:
Esetkezelés jellege

Esetkezelés száma

Információnyújtás

-

Segítő beszélgetés

-

Tanácsadás

-

Ügyintézéshez segítségnyújtás

-

Konfliktuskezelés

-

Kríziskezelés

-

Közvetítés pénzbeli ellátásokhoz

-

Közvetítés természetbeli ellátásokhoz

-

Közvetítés más szolgáltatókhoz

-

Közvetítés Cs-és Gy Központhoz

-

Esetkonferencia

-

Esetmegbeszélés

-

Esetkonzultáció

-

Szakmaközi megbeszélés

-

Szociális és mentálhigiénés csoportmunka

-

Egyéni és csoportos készségfejlesztés

-

Közösségfejlesztés

-

Környezettanulmány elkészítése

-

Családlátogatás

-

Adományközvetítés

-

Hátralékkezelési tanácsadás

-

Munkavállalási, pályaválasztási tanácsadás

-

Mediáció

-

Kapcsolattartási ügyelet

-

Családterápia

-

Pszichológiai tanácsadás

-

Jogi tanácsadás

-

Iskolai szociális munka

-

A RSZTOP 1.1.1. és 2.1.1. élelmiszercsomag értesítőinek a kézbesítésében segítettem.

Hetvehely
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat az elmúlt időszakban 6 gyermekkel / 19 családdal /
19 felnőttel került kapcsolatba.
A beszámolási időszakban összesen 8 jelzést kapott szolgálatunk.
A jelzések szám szerint az alább felsorolt jelzőrendszeri tagoktól érkeztek:
Eü szolgáltató:
-

védőnői jelzés

Szem.gond.nyújtó szoc.intézmény:

2
-

-

Cs-és Gy Szolgálat

-

-

Cs-és Gy Központ

-

Kisgyermek napközbeni ellátást nyújtó

-

int.
Köznevelési intézmény

2

Rendőrség

3

Pártfogó felügyelői szolgálat

-

Önkormányzat, jegyző

1

Járási hivatal, gyámhivatal

-

Állampolgári bejelentés

-

Szociális

és

Gyermekvédelmi

-

Főigazgatóság
•

A rendőrség két alkalommal, a háziorvos és az Önkormányzat is ugyanarról a
személyről jelzett, ahol a Szociális Otthoni elhelyezést indítottunk.

•

A rendőrség még egy esetben tett jelzést, amikor egy gyermek az Iskola falát és
ablakait dobálta. A családlátogatást követően a tapasztalatokat a rendőrégnek
továbbítottuk.

•

Két esetben pedig igazolatlan iskolai mulasztás miatt jelzett köznevelési intézmény.
Családlátogatást követően a védelembe vétel folyamata elindult.

A beszámolási időszakban az alábbiak szerint valósult meg a szociális segítő tevékenység:
•

0 gyermek/ 0 család gondozását végeztük alapellátás keretében

•

2 gyermek/ 2 család védelembe vettként volt nyilvántartva

•

0 gyermek/ 0 család megelőző pártfogás melletti védelembe vétel

•

0 esetben került sor ideiglenes elhelyezésre

•

0 esetben Utógondozói ellátás miatt gondoztuk a családot

•

1 gyermek/ 1 család gondozását végeztük családba fogadás mellett

•

3 gyermek/ 2 család nevelésbe vétel miatt kerültünk kapcsolatba a családdal

•

1 felnőttet gondoztunk alapellátás keretében

•

16 esetben készült környezettanulmány

•

15 eseti ellátás, segítségnyújtás történt,

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége a kezelt probléma típusa szerint (nem
halmozott adat)
A családoknál a fő problémát vettük alapú, de a velünk kapcsolatba kerülő családoknál
sokszor nem csak egy probléma okoz nehézséget. Többször társul más probléma is az
eredendőhöz.

Probléma típusa

Kezelt probléma
száma

Életviteli

3

Családi-kapcsolati konfliktus

-

Családon belüli bántalmazás

-

Elhanyagolás:

-

-

Oktatási, nevelési intézmény elhanyagolása

2

-

Felnőttre vonatkozó elhanyagolás (intézményi)

-

Gyermeknevelési

2

Gyermeknevelési intézménybe való beilleszkedési nehézség

-

Magatartászavar, teljesítményzavar

-

Fogyatékosság, retardáció

-

Lelki – mentális betegség

-

Szenvedélybetegség

-

Egészségi probléma

-

Foglalkoztatással kapcsolatos

-

Anyagi

10

Ügyintézéssel kapcsolatos

7

Információ kérés

5

A fent bemutatott problémák megoldása érdekében tett szakmai intézkedések (esetkezelések)
megoszlását, az alábbi táblázat mutatja:
Esetkezelés jellege

Esetkezelés száma

Információnyújtás

25

Segítő beszélgetés

31

Tanácsadás

18

Ügyintézéshez segítségnyújtás

8

Konfliktuskezelés

-

Kríziskezelés

-

Közvetítés pénzbeli ellátásokhoz

-

Közvetítés természetbeli ellátásokhoz

-

Közvetítés más szolgáltatókhoz

-

Közvetítés Cs-és Gy Központhoz

-

Esetkonferencia

-

Esetmegbeszélés

2

Esetkonzultáció

2

Szakmaközi megbeszélés

1

Szociális és mentálhigiénés csoportmunka

-

Egyéni és csoportos készségfejlesztés

-

Közösségfejlesztés

-

Környezettanulmány elkészítése

16

Családlátogatás

52

Adományközvetítés

12

Hátralékkezelési tanácsadás

-

Munkavállalási, pályaválasztási tanácsadás

-

Mediáció

-

Kapcsolattartási ügyelet

-

Családterápia

-

Pszichológiai tanácsadás

-

Jogi tanácsadás

-

Iskolai szociális munka

-

Az egészségügyi veszélyhelyzet bekövetkeztéig a családokkal, 3 alkalommal találkoztam
személyesen.
Március 16-tól, a veszélyhelyzet után 13 alkalommal voltam családlátogatáson, és 0 alkalommal
telefonon érdeklődtem a családok felől.
Június 22-től, újra személyesen jártam a családoknál, 28 alkalommal.

Szentkatalin

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat az elmúlt évben 4 családdal került kapcsolatba.
A beszámolási időszakban összesen 1 jelzést kapott szolgálatunk.
A jelzések szám szerint az alább felsorolt jelzőrendszeri tagoktól érkeztek:
Eü szolgáltató:
-

védőnői jelzés

Szem.gond.nyújtó szoc.intézmény:

-

-

Cs-és Gy Szolgálat

-

-

Cs-és Gy Központ

-

Kisgyermek napközbeni ellátást nyújtó

-

int.
Köznevelési intézmény

1

Rendőrség

-

Pártfogó felügyelői szolgálat

-

Önkormányzat, jegyző

-

Járási hivatal, gyámhivatal

-

Állampolgári bejelentés

-

Közoktatási intézményből – digitális oktatásban való hiányosságok okán 1 jelzés érkezett. A
jelzést követően családlátogatás alkalmával szerzett tapasztalatot az intézménnyel levélben
megosztottuk.
2020. évben az alábbiak szerint valósult meg a szociális segítő tevékenység:
•

0 gyermek/ 0 család gondozását végeztük alapellátás keretében

•

0 gyermek/ 0 család védelembe vettként volt nyilvántartva

•

1 gyermek/ 1 család megelőző pártfogás melletti védelembe vétel

•

0 esetben került sor ideiglenes elhelyezésre

•

0 esetben Utógondozói ellátás miatt gondoztuk a családot

•

0 gyermek/ 0 család gondozását végeztük családba fogadás mellett

•

5 gyermek/ 1 család nevelésbe vétel miatt kerültünk kapcsolatba a családdal

•

0 felnőttet gondoztunk alapellátás keretében

•

6 esetben készült környezettanulmány

•

3 eseti ellátás, segítségnyújtás történt,

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége a kezelt probléma típusa szerint (nem
halmozott adat)
A családoknál a fő problémát vettük alapú, de a velünk kapcsolatba kerülő családoknál
sokszor nem csak egy probléma okoz nehézséget. Többször társul más probléma is az
eredendőhöz.
Probléma típusa

Kezelt probléma
száma

Életviteli

1

Családi-kapcsolati konfliktus

-

Családon belüli bántalmazás

-

Elhanyagolás:

-

-

Oktatási, nevelési intézmény elhanyagolása

1

-

Felnőttre vonatkozó elhanyagolás (intézményi)

-

Gyermeknevelési

1

Gyermeknevelési intézménybe való beilleszkedési nehézség

-

Magatartászavar, teljesítményzavar

-

Fogyatékosság, retardáció

-

Lelki – mentális betegség

-

Szenvedélybetegség

-

Egészségi probléma

-

Foglalkoztatással kapcsolatos

-

Anyagi

1

Ügyintézéssel kapcsolatos

1

Információ kérés

-

A fent bemutatott problémák megoldása érdekében tett szakmai intézkedések (esetkezelések)
megoszlását, az alábbi táblázat mutatja:
Esetkezelés jellege

Esetkezelés száma

Információnyújtás

18

Segítő beszélgetés

10

Tanácsadás

15

Ügyintézéshez segítségnyújtás

6

Konfliktuskezelés

-

Kríziskezelés

-

Közvetítés pénzbeli ellátásokhoz

-

Közvetítés természetbeli ellátásokhoz

1

Közvetítés más szolgáltatókhoz

-

Közvetítés Cs-és Gy Központhoz

-

Esetkonferencia

-

Esetmegbeszélés

5

Esetkonzultáció

5

Szakmaközi megbeszélés

1

Szociális és mentálhigiénés csoportmunka

-

Egyéni és csoportos készségfejlesztés

-

Közösségfejlesztés

-

Környezettanulmány elkészítése

6

Családlátogatás

64

Adományközvetítés

1

Hátralékkezelési tanácsadás

-

Munkavállalási, pályaválasztási tanácsadás

-

Mediáció

-

Kapcsolattartási ügyelet

-

Családterápia

-

Pszichológiai tanácsadás

-

Jogi tanácsadás

-

Iskolai szociális munka

-

Az egészségügyi veszélyhelyzet bekövetkeztéig a családokkal, 9 alkalommal találkoztam
személyesen.
Március 16-tól, a veszélyhelyzet után 4 alkalommal voltam családlátogatáson, és 10 alkalommal
telefonon érdeklődtem a családok felől.
Június 22-től, újra személyesen jártam a családoknál, 51 alkalommal.

Okorvölgy
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat az elmúlt évben 4 gyermekkel / 4 családdal / 4
felnőttel került kapcsolatba.
A beszámolási időszakban összesen 2 jelzést kapott szolgálatunk a jelzőrendszeri tagoktól.
A jelzések szám szerint az alább felsorolt jelzőrendszeri tagoktól érkeztek:
Eü szolgáltató:
-

védőnői jelzés

Szem.gond.nyújtó szoc.intézmény:

1
-

-

Cs-és Gy Szolgálat

-

-

Cs-és Gy Központ

-

Kisgyermek napközbeni ellátást nyújtó

-

int.
Köznevelési intézmény

-

Rendőrség

1

Pártfogó felügyelői szolgálat

-

Önkormányzat, jegyző

1

Járási hivatal, gyámhivatal

-

Állampolgári bejelentés

-

•

A rendőrségi jelzés egy családi vitáról szólt, melynek a tapasztalatát levélben
megosztottuk.

•

A kórházi szociális munkás arról tájékoztatott bennünket, hogy egy idős hölgy
ápolásra szorul. Az eset azzal oldódott meg, hogy a Szigetvári Kórházba került, onnan
pedig egy szociális otthonba.

A beszámolási időszakban az alábbiak szerint valósult meg a szociális segítő tevékenység:
•

3 gyermek/ 1 család gondozását végeztük alapellátás keretében

•

0 gyermek/ 0 család védelembe vettként volt nyilvántartva

•

0 gyermek/ 0 család megelőző pártfogás melletti védelembe vétel

•

0 esetben került sor ideiglenes elhelyezésre

•

0 esetben Utógondozói ellátás miatt gondoztuk a családot

•

0 gyermek/ 0 család gondozását végeztük családba fogadás mellett

•

0 gyermek/ 0 család nevelésbe vétel miatt kerültünk kapcsolatba a családdal

•

3 felnőttet gondoztunk alapellátás keretében

•

0 esetben készült környezettanulmány

•

1 eseti ellátás, segítségnyújtás történt,

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége a kezelt probléma típusa szerint (nem
halmozott adat)
A családoknál a fő problémát vettük alapú, de a velünk kapcsolatba kerülő családoknál
sokszor nem csak egy probléma okoz nehézséget. Többször társul más probléma is az
eredendőhöz.
Probléma típusa

Kezelt probléma
száma

Életviteli

1

Családi-kapcsolati konfliktus

1

Családon belüli bántalmazás

-

Elhanyagolás:

-

-

Oktatási, nevelési intézmény elhanyagolása

-

-

Felnőttre vonatkozó elhanyagolás (intézményi)

-

Gyermeknevelési

-

Gyermeknevelési intézménybe való beilleszkedési nehézség

-

Magatartászavar, teljesítményzavar

-

Fogyatékosság, retardáció

-

Lelki – mentális betegség

-

Szenvedélybetegség

2

Egészségi probléma

-

Foglalkoztatással kapcsolatos

-

Anyagi

-

Ügyintézéssel kapcsolatos

-

Információ kérés

-

A fent bemutatott problémák megoldása érdekében tett szakmai intézkedések (esetkezelések)
megoszlását, az alábbi táblázat mutatja:
Esetkezelés jellege

Esetkezelés száma

Információnyújtás

5

Segítő beszélgetés

12

Tanácsadás

3

Ügyintézéshez segítségnyújtás

2

Konfliktuskezelés

-

Kríziskezelés

-

Közvetítés pénzbeli ellátásokhoz

-

Közvetítés természetbeli ellátásokhoz

2

Közvetítés más szolgáltatókhoz

-

Közvetítés Cs-és Gy Központhoz

-

Esetkonferencia

-

Esetmegbeszélés

1

Esetkonzultáció

-

Szakmaközi megbeszélés

1

Szociális és mentálhigiénés csoportmunka

-

Egyéni és csoportos készségfejlesztés

-

Közösségfejlesztés

-

Környezettanulmány elkészítése

-

Családlátogatás

26

Adományközvetítés

2

Hátralékkezelési tanácsadás

-

Munkavállalási, pályaválasztási tanácsadás

-

Mediáció

-

Kapcsolattartási ügyelet

-

Családterápia

-

Pszichológiai tanácsadás

-

Jogi tanácsadás

-

Iskolai szociális munka

-

A jelzés tartalmát tekintve a jelzésekben szereplő személyekkel azonnal, vagy rövid határidőn
belül felvettük a kapcsolatot. Az esetkezelés jellege minden esetben függ a jelzés tartalmától.
A beérkezett jelzésekre minden esetben válaszoltunk a jelzést tevőnek és a protokollban leírt
határidőket betartjuk.
Összességében elmondható, hogy az esetek nagy részében egyszeri esetkezelés elegendő az
ügy megoldásához.
Abban az esetben, ha hosszabb időt vesz igénybe a jelzésben szereplő eset kezelése, akkor
lehetőség van alapellátás keretében (törvényi előírás alapján maximum 6 hónapig) segíteni a
családot, gyermeket, felnőttet addig, amíg a probléma fenn áll. Az alapellátás keretein belüli
szociális segítő munkát a családdal együttműködési megállapodás alapján végezzük. A
szociális segítő munka magába foglalja a heti rendszeres kapcsolattartást, családlátogatást,
tanácsadást, információ nyújtást, más szolgálatókhoz delegálást. Az alapellátás önként
igénybe vehető szolgálatatás.

Ha az alapellátás keretein belül a kezdeti probléma nem oldódik meg, akkor a családsegítő
munkatárs esetmegbeszélést szervez, ahol a segítő szakemberek a probléma megoldására új
módszereket, megoldási lehetőségeket javasolnak. Amennyiben a szakemberek úgy ítélik
meg, hogy a gondozás alapellátás keretein belül nem eredményez pozitív változást, akkor a
Szolgálat munkatársa megküldi a keletkezett iratanyagot a Család- és Gyermekjóléti Központ
esetmenedzserének, aki javaslatot tesz hatósági intézkedésre (védelembe vétel, azonnali
hatályú ideiglenes elhelyezés, nevelésbe vétel, családba fogadás, pártfogó felügyelet,
megelőző pártfogás, utógondozás).
A védelembe vétel, megelőző pártfogás esetében is szociális segítő folyamat valósul meg.
Ezeknél a hatósági intézkedéseknél féléves, illetve éves összesítést kell küldeni a Család-és
Gyermekjóléti Központ felé.
Nevelésbe vett gyermekek esetében a haza gondozás elősegítése a cél.
Gyámrendelésnél és családba fogadásnál a családok többségénél nem szükséges a folyamatos
gondozás, ezekben az esetekben eseti ellátásban tudjuk a családokat részesíteni.
Szentlőrinc, 2021-01-19.

Jávoriné Horváth Eszter

Máj Edit
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A BESZÁMOLÓ E-MAILBEN KERÜL KIKÜLDÉSRE.
Tisztelt Képviselő-testület!

Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal településgazdálkodási irodája elkészítette a 2021. évi
hagyományos közfoglalkoztatási program, valamint a 2021. évi START munkaprogram
beszámolóját.
Kérem, szíveskedjenek a beszámolót megtárgyalni, és annak tartalmát elfogadni.
Szentlőrinc, 2021. június 15.
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Koltai Péter
polgármester s.k.
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szóló beszámolót tevékenységéről szóló beszámolót, és úgy határozott, hogy a beszámolót
elfogadja.
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Beszámoló a közfoglalkoztatási program állásáról
A hagyományos közfoglalkoztatási programba idén felvett munkanemek tekintetében a
folyamatos teljesítést jól szemlélteti közterületeink tisztasága, rendezettsége. A
folyamatosan készülő heti tervek a változékony időjárás függvényében is rendezetten,
minimális módosításokkal valósulnak meg. A padkázás és gyomlálási, kaszálási feladatok
folyamatosak, parkjaink és köztemetőnk ezirányú állapotából negatív kritikát nem
kaptunk. Valós probléma a közterületeinken a hulladék szándékos elhagyása, amely
egyes helyeken véleményünk szerint nem a hulladékgyűjtők alacsony számának tudható
be. A közterületeink tisztántartását a munkát végző személyek a tapasztalatok alapján
becsülettel elvégzik.
A 2021. START program sarokpontja, a padkamegerősítési munka elvégzése több
szentlőrinci közterület tekintetében, amely a hidegaszfalttal történő útjavítással együtt
valósul meg. Tervezett zsákos hidegaszfalt beszerzése folyamatban van, ezzel
párhuzamosan a vállalkozó által végzendő padkanyesés munkálatai a tervek szerint
július első hetében indulnak, ugyanakkor előre látható módon az időjárás
változékonysága miatt szaggatottan folytathatóak le. A padkamegerősítésre szánt
kőzúzalék leszállítása, ideiglenes deponálása előreláthatólag 2021. július 2. nappal indul,
a fuvarozó kapacitásának függvényében legfeljebb 2-3 munkanap alatt lezajlik.
Lakossági jelzést, illetve a helyszínen tapasztalt állapotokat figyelembe véve a tervek
szerint a padkamegerősítés az Ifjúság útja északi szakaszának nyugati sávjában
kezdődik majd meg, illetve halad tovább a START program ütemezése szerint. A
közfoglalkoztatási, valamint START programba tervezett zöldfelület és útkarbantartási,
tisztítási munkálatok a megfelelő ütemben zajlanak.
Szentlőrinc, 2021. június 15.
…………………………………….
Somfalvi József
irodavezető
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Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Településgazdálkodási Iroda elkészítette üzemeltetési
és karbantartási feladatairól szóló beszámolóját annak megtárgyalása érdekében.
Kérem, szíveskedjenek a beszámolót megtárgyalni, és annak tartalmát elfogadni.
Szentlőrinc, 2021. június 15.
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Beszámoló a településgazdálkodási iroda karbantartási,
üzemeltetési tevékenységéről
A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 2020. október 1-től kezdőden a Szervezeti
és Működési Szabályzat módosításával és belső átszervezés révén létrehozta a
Településgazdálkodási és fejlesztési osztályt. Az osztályon belül a Településgazdálkodási
iroda munkatársaira hárul:
• intézmények karbantartási feladatai,
• a településfejlesztési elképzelések megvalósítása,
• a fejlesztések pályázati forrásainak biztosítása,
• pályázatok elkészítése,
• a pályázati források felhasználásnak elszámolása,
• közmunkaprogram végrehajtásában közreműködés,
• az új közmunkaprogramok előkészítése és végrehajtása,
• munkahelyteremtő beruházások ösztönzése és előkészítése,
• beszerzések összehangolása.

Az utóbbi hónap kiemelt feladata volt a település veszélyes, gallyazásra szoruló fáinak
felmérése. A felmérést a hivatal munkatársai önállóan, esetlegesen vállalkozó
bevonásával végzik. A szélesebb körű felmérésben segítséget nyújtottak a beérkező
lakossági észrevételek. A vállalkozóval áttekintett, kezelendő faállomány listája ennek
nyomán folyamatosan bővült, így az újonnan jött bejelentések véglegesített, vállalkozó
által történő árazása még nem fejeződött be. Az iroda és a Szentlőrinci Közüzemi
Nonprofit Kft. szoros együttműködésének következtében a kisebb fakarbantartási
munkákat a NKft. segítségével látjuk el. A Liget utcai fasor faegyedeinek vezetékre növő
ágai gallyazásra kerültek.

Az útkarbantartás terén megoldandó feladatok tekintetében az úthibák felmérésre
kerültek a hivatal munkatársai által, illetve a lakossági jelzések, észrevételek alapján
törekszünk a rendelkezésre álló lista bővítésére, a költségvetés függvényében annak
kiegészítésére. Az útjavítási munkák az Arany János utca járdaszakaszainak felújításával
kezdődik meg. A véglegesített vállalkozói ajánlatok beérkezését várjuk, az idei
útkarbantartási munkálatok július hónappal megkezdődnek.
A karbantartói feladatvégzés legjava az alábbiak szerint összegezhető. A kiemelt
feladatok között megvalósításra került a Pécsi u. 21. sz. alatti intézményi épület
parkolójánál előtető kialakítása, amely munkálatot teljes egészében a Szentlőrinci Közös

Önkormányzati Hivatal karbantartói végeztek el, az iroda munkatársainak
szervezésében. A becsült vállalkozói, illetve megvalósult karbantartói költségvetések
vizsgálatánál megállapítottuk, hogy a beruházás nagyságrendileg 800.000 forint
megtakarítást eredményezett becsült vállalkozói költségekhez képest. A jelenleg
folyamatban lévő kiemelt feladatok egyike a Kodolányi u. 13. sz. alatti közösségi épület
felújítása, amelyet szintén a Közös Hivatal karbantartói látnak el, az iroda
szervezésében, a LAFARGE Holcim anyagi támogatásával. A közösségi terem burkolása a
terveknek megfelelően elkészült, karbantartói megvalósítás következtében
nagyságrendileg 400.000 forint megtakarítást eredményezett a munkadíj terén, a
jelenlegi vállalkozói díjakra figyelemmel. A tető szigetelése folyamatban van, a
szigetelési munkák elvégzéséhez előreláthatólag napi bejelentéssel segédmunkások
alkalmazása válik szükségessé. Részben a LAFARGE Holcim támogatásával megvalósult
az Ifjúság úti játszótér megújítása, amelyet túlnyomó részben karbantartóink végeztek el
a kerítéselemek megmunkálásával, előkészítésével, a kerítésváz helyszínen történő
szerelésével, függőleges elemek részbeni felhelyezésével. Utóbbi munkanemet, valamint
meglévő eszközök festését részben civil önkéntesek végezték. Tarcsapuszta közösségi
házának tetőzete kijavításra került, így a jelenlegi tapasztalatok alapján megszüntettük
az épület leázását. Önkormányzati tulajdonú szükséglakásaink felújítását folyamatosan
ellenőrizzük, valamint a tervezett óramúzeum kialakítását szerveztük, készültségi fokát
ellenőrizzük. A tervezett Bányász utcai irattár kialakítását szerveztük, a kialakításra
szánt összegre figyelemmel főképp karbantartói tevékenységből valósítjuk azt meg.
Karbantartási feladatok melyek eltérnek a Karbantartási tervben meghatározott
feladatoktól, az intézmények vezetői kérésének megfelelően, a problémák súlyosságát
megvizsgálva kerülnek ütemezésre, végrehajtásra.
Az iroda munkatársainak munkája a Közös Hivatalhoz tartozó települések tekintetében
főképp az alábbi témakörök köré összpontosult.
- Kacsóta- Köröstej telekbővítés
- Szentlőrinc- Kacsóta naperőmű létesítése
- M60 megvalósításában egyeztetés
- Szigetvár- Pécs kerékpárút létesítése
- megvalósuló pályázatok (Zöld Város, Liszt óvoda bővítése) felügyelete
A felügyeleti tevékenység része a műszaki szakmai tapasztalat és jogszabályok
érvényesítése, a költségek megfelelő és elszámolható keretek közötti tartása, a heti
koordinációs egyeztető tárgyalásokon való aktív részvétel.
A 2021. évi rágcsálóirtást a jelenlegi tapasztalatok alapján sikerrel lefolytattuk. A
beavatkozás főképp társasházi övezeteinket érintette, így a tevékenység főképp Ifjúság
utca, Március 15. tér és Gyöngyvirág utca, Nefelejcs utca közterületeit érintette.
A köztemető kapujának rekonstrukcióját megkezdtük, a befejezés várhatóan 2021.
június utolsó hetére tehető, a befejezés időpontja nagyban függ az időjárási viszonyoktól.
Március 15. tér térburkolatvilágításának karbantartását elvégeztük.

A Nyárfa utcai játszótér felújítása tekintetében a tervezés befejezésénél járunk, a
helyszínen idei évben a teljes kerítés cserére kerül, az eszközök festésre kerülnek, a
munkálatokat teljes egészében apparántuson belül végezzük el.

Az idei közvilágítás rekonstrukció II. üteme az év során, elsősorban pandémia okozta
beszállítási nehézségek okán a szerződést a teljesítésre vonatkozóan többször
módosítottuk, jelenlegi terveink szerint a teljesítés határideje 2021. június 30.
Szentlőrinci buszfordulónál a kopjafa megújításra került, a II. világháborús emlékmű
lábazatának rekonstrukciója előreláthatólag 2021 június 30. nappal teljesül.
Egyebekben általános jelleggel az alábbi tevékenységeket végeztük:

Az Önkormányzat és intézményeinek beruházási, épület-felújítási feladatainak
megvalósításához lefolytattuk az Önkormányzat és Intézményei Közbeszerzési
Szabályzata hatálya alá tartozó, nem közbeszerzési eljárásra tartozó versenyeztetéseket,
kivitelezési (vállalkozási) szerződéseket készítettünk elő
Az Önkormányzat és intézményeinek beruházási, épület-felújítási feladatainak
megvalósítását, a kivitelezés lebonyolítását ellenőriztük

Nem közbeszerzési eljárásra tartozó versenyeztetéseket végeztünk, kivitelezési
(vállalkozási) szerződéseket készítettünk elő, részt vettünk a műszaki átadás-átvételi
eljárásokban, a létesítmény üzembe-helyezési eljárásokban, esetenként garanciális és
szavatossági jogokat érvényesítettünk.
Az önkormányzat tulajdonában álló Szentlőrinci Közüzemi NKft. szakmai feladatai
ellátásnak ellenőrzését, mely érinti a városüzemeltetés területeit érinti folyamatosan
végeztük. A beruházási feladatainak a végrehajtása során pótoljuk a hiányzó
szakembereket, hetekre rendelkezésre bocsájtva. Elsősorban építőipari szakmunkások
(kőműves, villanyszerelő) szaktudását tudjuk ilyen formában biztosítani.
Elektromos, hírközlési-, gáz- és kábel-TV hálózat létesítése esetén engedélyezési
eljárásban folyamatosan részt vettünk, a megvalósításhoz, létesítéshez kötődően
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást adtunk ki.
A feladatkörhöz kapcsolódó pályázatokban adatszolgáltatásokkal, tájékoztatásokkal,
helyszíni ellenőrzésekkel vettünk részt.
Önkormányzati épületek és létesítmények energiafogyasztásának, finanszírozásának
ellenőrzését folytattuk az elszámolási dokumentumok teljesítésigazolása során.
A lakossági panaszok kivizsgálása nyomán karbantartási munkálatokat
kezdeményeztettünk, amelyeknek teljesítését folyamatosan ellenőriztük.

Vízi közművek (ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz) létesítése kapcsán a tulajdonosi érdekek
képviseletét láttuk el a benyújtott kérelem ellenőrzésével, a bekötés feltételeiről
tájékoztatást adtunk.
Általános jelleggel adtunk ki közútkezelői, valamint tulajdonosi hozzájárulásokat
közműlétesítésre, közterület alakításra a Hivatalhoz tartozó településekre vonatkozóan.
Lakossági és hivatali megkeresésre nyilatkozatokat készítettünk, behajtási engedélyeket
adtunk ki, emellett a kaszálási mentesség, valamint hulladékszolgáltatási tevékenységre
vonatkozó határozatokat készítettünk. Az infrastruktúrával (közút, közmű)
ingatlanokkal kapcsolatosan adatszolgáltatásokat tettünk.
Kérem, beszámolóm szíves elfogadását és jóváhagyását.
Szentlőrinc, 2021. június 15.

…………………………………….
Somfalvi József
irodavezető

Szentlőrinc Város Önkormányzat
ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2021. június 24-ei
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Beszámoló az utolsó tájékoztatás óta
történt változásokról a folyamatban lévő
pályázatokkal kapcsolatban
Előterjesztő:
Koltai Péter polgármester
Előterjesztést készítette:
Tóth- Józsa Barbara pályázati-beruházási
referens
Borda László pályázati-beruházási főreferens
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek dr. Tóth Sándor jegyző
megfelel:
A döntéshez szükséges többség:
egyszerű/minősített
Döntési forma:
rendelet/határozat
(normatív,
hatósági,
egyéb)
Az előterjesztést
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen
lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:
Koltai Péter polgármester
Előzetesen tárgyalja:
Jogi-Ügyrendi és Humán Bizottság,
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Tárgy:

Tisztelt Képviselő-testület!
A Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal a Képviselő-testület folyamatos tájékoztatása
érdekében rövid összefoglalót készít az utolsó tájékoztatás óta történt változásokról a
folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatban.
A TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 Iparterület kialakítása Szentlőrincen:

A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás 2021. január 20-án sikeresen lezárásra került.

A beérkezett ajánlatok alapján a kivitelezés megkezdéséhez a szükséges többlet bruttó
46.786.416.-, melyet az Önkormányzat saját forrásból megelőlegezett, de ezzel egyidőben
ráemelési igényt nyújtott be az Irányító Hatóság felé a támogatási szerződésben szereplő eredeti
támogatási összeg 15%-át, de legfeljebb 30 milliót el nem érő összegben, azaz bruttó 29.999.999.Forintban.
2021. június 08-án az Irányító Hatóság jóváhagyta a kérelmünket. A jóváhagyott
költségnövekmény összege: 29.999.999 Ft.
A Támogatási Szerződés módosítása és a jóváhagyott támogatás lekérése folyamatban van.
Szentlőrinc Város Polgármesterének 15/2021. (I.20.) számú határozata alapján az 1. rész
(üzemépület építése) és 2. rész tekintetében (raktárépület építése) a TRESZNER Villamosipari,
Szolgáltató Kft-vel, a 3. rész tekintetében (közmű kiépítés) a Wolfbau Team Építőipari és
Kereskedelmi Kft.-vel a vállalkozási szerződés megkötésre került.

Mivel az Önkormányzat a szükséges forrást megelőlegezte, ezért a szerződések megkötése után
elkezdődhettek a kivitelezési munkálatok.
A Wolfbau Team Kft-vel a vállalkozási szerződést 2021. január 29-én kötöttük meg, a
munkaterületet 2021. február 10-én adtuk át. A kivitelező a munkálatokat megkezdte, majd 2021.
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április 09-én változás bejelentést nyújtott be. A változtatási kérelemben tájékoztattak arról, hogy
az üzemeltető Baranya-Víz Zrt.-vel történt egyeztetés és a vízhálózat csatlakozási pontok feltárása
alapján kiderült, hogy a Fürdő u-i 0+000 csatlakozási szelvénybe tervezett tolózárakna a
helyszűke, a meglévő csomópont helyzete, az útburkolat közelsége és a meglévő földalatti tűzcsap
helyzete miatt nem valósítható meg, illetve a 0+022 szelvényben feltárt üzemelő 80-as KM- PVC
cső összekötése az új Dk160-as KPE vezetékkel üzemeltetési szempontból elengedhetetlen.

A műszaki tartalom változással összefüggésében a vállalkozó a vállalkozói díj emelésére nem
tartott igényt, a tartalomváltozást az eredeti vállalkozói díjon megvalósítható volt, így a 68/2021.
(IV.16.) számú Polgármesteri határozat alapján a Vállalkozási Szerződést módosítottuk. A
kivitelezést a szerződésmódosítás alapján folytatták. A munkaterület visszaadása 2021. április 19én megtörtént.

A TRESZNER Kft.-vel az 1. és 2. rész tekintetében is a 2021. február 04-én kötöttük meg a
vállalkozási szerződést, a munkaterületet 2021. március 16-án adtuk át.

Az 1. rész tekintetében hamarosan elérik az 50%-os készültségi szintet. A 2. rész tekintetében
kivitelező jelezte, hogy 16. héten nem lehetett dolgozni az esős időjárás miatt. 2021. május 05-én
a műszaki ellenőr utasítást adott, hogy a nedves földet ki kell szárítani, mivel az abban az
állapotban nem tömöríthető, így a 18. héten sem történt munkavégzés. Ez a két hét kiesés jelenleg
a szerződésben szereplő teljesítési határidőt nem befolyásolja.
A kivitelezés várható befejezésének határideje: 2021. szeptember 17.

2021. január 06-án a 40/29 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban 5 év meghatározott időtartamra
Szentlőrinc Város Önkormányzat Bérleti Szerződést kötött Topp Autó 2010 Kft-vel.
A 40/30 hrsz-ú ingatlan bérlésére pályázati felhívás lett megjelenítve a város honlapján, illetve az
Iparkamaránál. A pályázatok benyújtásának határideje 2021. június 30.
A projekt fizikai befejezésének határideje:

2021. december 31.

A TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00010 Szentlőrinci Liszt Ferenc úti óvoda felújítása, bővítése:

Szentlőrinc Város Önkormányzat 2020. június 4-én az O és R Kft.-vel vállalkozási szerződést kötött
a Ptk. 6:116 § (1) bekezdésében írt felfüggesztő feltétellel. Az egyösszegű ajánlati ár nettó
282.675.890 Ft + ÁFA (27%), mely nagy mértékben meghaladta a projektben rendelkezésre álló
fedezetet, ezért többletforrás kérelmet nyújtottunk be.
A Magyar Közlöny 2020/298. számában foglaltak alapján az Irányító Hatóság a projekt
költségnövekményét a Kormány 2064/2020. (XII. 31.) számú határozatával jóváhagyta. A
jóváhagyott költségnövekmény összege: 129 076 235 Ft. A Magyar Államkincstártól a hivatalos
tájékoztatást 2021. február 02-án kaptuk meg.
A BMÖH az erre vonatkozó módosítási igényt az elektronikus pályázatkezelő rendszeren
keresztül benyújtotta.
A Támogatási Szerződés 3. számú módosítása 2021. március 12-én lépett hatályba.

Kivitelező részére 2021. február 26-án adtuk át a munkaterületet. A kivitelezésre 6 hónap áll
rendelkezésre, így a kivitelezés befejezése 2021. szeptember 27.
O és R Kft. a munkálatokat munkaterület átadás után elkezdte.
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2021. március 22-én a Meglévő óvoda épület átalakítása, felújítása résszel kapcsolatban 1. számú
változtatási javaslatot nyújtott be a meglévő lapostető, - és a hozzá építendő
bővítmény/előtér/zárófödém hő, - és csapadékvíz elleni szigetelésének módosítására.
Kivitelező megvizsgálta a meglévő lapostetőt, és a tető bitumenes lemez szigetelésének állapota a
tervezéskori /2016/ állapothoz képest nagymértékben romlott, avulása számottevő,
zárófödémen beázási nyomok jelentek meg. A javasolt megoldás + 6.991.222.- Ft nettó többletet
támaszt az eredetileg betervezett, és csak hőszigetelésként működő rétegrend teljes hő,- és
vízszigetelésre történő átalakítását követően. Tervező Asszony és Műszakiellenőr Úr is
egyetértett a módosítás elfogadásával.

Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármesterének 59/2021. (III. 29.) számú határozata alapján
az 1. számú változtatási javaslat elfogadásre került, a szerződésmódosítás 2021. május 13-án
aláírásra került.
2021. június 10-én kivitelező az alábbi változtatási javaslatokat nyújtotta be:

1. rész: Meglévő óvoda épület átalakítása, felújítása:
- 2. számú változtatási javaslat a meglévő épület erősáram munkáinál külső
nyomvonal,- és fogyasztásmérő berendezés módosítására.
- 3. számú változtatási javaslat a meglévő épületben központi fűtésszerelés munkáinál
csővezetékek nyomvonalának,- anyagának,- és szereléstechnikájának módosítására
- 4. számú változtatási javaslat a meglévő épületben folyosók csoportszobák meglévő,
rossz állapotú fa lambéria burkolatának festett felületűre való kialakítására

2. rész: Épület bővítése:
- 1. számú változtatási javaslat az új épület erősáram munkáinál külső nyomvonal
módosítására
- 2. számú változtatási javaslat a napelem panelek kiváltására

A fent felsorolt változtatási javaslatok külön előterjesztésben kerülnek bemutatásra.

A projekt fizikai befejezésének jelenlegi határideje: 2021.10.31.
TOP-4.2.1-16-BA1-2017-00004
Szentlőrinci
alapszolgáltatásainak fejlesztése:

Szociális

Szolgáltató

Központ

A 2020. decemberben aktualizált költségvetés alapján az Önkormányzatnak minimum bruttó
40.006.797.- önerőt kellett volna biztosítani a projekt megvalósításához. Szentlőrinc Város
Önkormányzat Polgármesterének 9/2021. (I.15.) számú határozata alapján elindítottuk a projekt
visszaadásának folyamatát.

A Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda elszámolás ellenőrzési
referensének tájékoztatása alapján Szentlőrinc Város Önkormányzatnak 64.591.889.- forint
visszafizetési kötelezettsége keletkezett.
A visszafizetés 2021. február 08-án teljesült.

TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00022 Energetikai pályázat (Kodolányi épületünk és szociális
szolgáltató központ épülete)
A 2020. decemberben aktualizált költségvetés alapján az Önkormányzatnak minimum bruttó
117.711.737.- önerőt kellett volna biztosítani a projekt megvalósításához. Szentlőrinc Város
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Önkormányzat Polgármesterének 9/2021. (I.15.) számú határozata alapján elindítottuk a projekt
visszaadásának folyamatát.

A Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda pályázatkezelési
referensének tájékoztatása alapján Szentlőrinc Város Önkormányzatnak 147.094.260.- forint
visszafizetési kötelezettsége keletkezett.
A visszafizetés 2021. január 27-én teljesült.

TOP-2.1.2-16-BA1-2017-00008 Zöld beruházás kialakítása Szentlőrincen:
2020. márciusában a közbeszerzési eljárás kiírásra került a Képviselő-testület által jóváhagyott
gazdasági szereplők meghívásával. A kiegészítő tájékoztatások alapján az eljárás hibáira fény
derült, ezért az eljárás visszavonásáról, majd a javasolt módosításokkal történő újbóli kiírásáról a
Képviselő-testület 108/2020. (VI.25.) KT határozatában döntött.

Szentlőrinc Város Önkormányzat, mint Ajánlatkérő „Zöld város kialakítása Szentlőrincen TOP2.1.2-16” tárgyban, a Kbt. Harmadik Rész 112§ (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 115. § (1)
bekezdése szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást indított 2020. november 19-én. Több körös
hiánypótlás és kiegészítő tájékoztatás kérés után az eljárás a 46/2021. (III.2.) számú
Polgármesteri határozat alapján lezárásra került. Az 1. rész tekintetében (park kialakítása) RP-SC
Holding Kft.-vel a vállalkozási szerződés megkötésre került. A 2. rész tekintetében (gazdasági
épület létesítése) az eljárás eredménytelen lett.
Az RP-SC Holding Kft.-vel a vállalkozási szerződés 2021. március 10-én aláírásra került, viszont
csak a projekten belüli költségátcsoportosítás elfogadását követően lépett hatályba.

A munkaterület 2021. május 18-án került átadásra.

2021. március 17-én kivitelező 1. számú műszaki tartalom változás bejelentést küldött részünkre,
melyben, hogy az eredeti játszóeszközök helyett egyenértékű eszközök kerüljenek beszerzésre.
Az eszközök változtatásával a terveket változtatni kellett volna, illetve a játékok méretei is
nagyban különböztek az eredetileg betervezett eszközökétől. Kivitelező 2021. április 07-én az 1.
számú változás bejelentését visszavonta.

2021. április 07-én kivitelező 2. sorszámú műszaki tartalom változás bejelentést nyújtott be. Az
eredeti tervdokumentációban szereplő Solar Park Lighting Nano 8 LED19001m/napelemes
lámpáknál a tartóoszlop melletti szekrényben kerül elhelyezésre a működést biztosító
akkumulátoregység. Kivitelező javaslata, hogy az eredeti tervben szereplő lámpákkal
teljesítményazonos Solar Light System 2R iStar Granada SB 15W 21001m típusú napelemes
lámpák legyenek beszerelve, ezeknél a működést biztosító akkumulátoregység a napelem alatti
oszlopon van elhelyezve. Tervező tájékoztatott, hogy abban az esetben járul hozzá ezekhez a
lámpatestekhez, ha a Város közvilágítás üzemeltetője a javasolt lámpatesteket elfogadja. Az MVM
WATT-ETA Kft. egyeztettünk, majd megküldték javaslatukat, hogy mely lámpatesteket tudják az
üzemeltetési szerződésükbe bevenni. Kivitelező az MVM WATT-ETA Kft. által javasolt
lámpatesteket használja a kivitelezés során.
2021. május 20-án kivitelező 3. sorszámú műszaki tartalom változás bejelentést nyújtott be. Az
eredeti tervben szereplő LEIER térkő és szegélykő helyett A-BETON gyártású térkő és szegélykő
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beépítését javasolták. Javaslatukat a határidőre történő beszerezhetőség indokolja. A javaslat
Tervező és Műszaki ellenőr által is elfogadásra került.
A kivitelezés várható befejezése: 2021. szeptember 19.

A gazdasági épület kivitelezésével kapcsolatban 2021. március 18-án ismét közbeszerzési eljárás
lett megindítva. Hiánypótlási felhívást a három Ajánlattevő közül két cég teljesítette,
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó nem, ez miatt kizárásra került. A következő legjobb ajánlat a
rendelkezésünkre álló fedezetet nettó 50.912.886.- forinttal haladta meg. Szentlőrinc Város
Önkormányzat Polgármesterének 97/2021. (IV.4.) számú határozata alapján az eljárást a Kbt.
75.§ (1) bekezdés a) pontja és a 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek
nyilvánította. Ezzel egyidőben új eljárás kiírásáról döntött.
Az új, a Kbt. Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás
eljárást megindító hirdetménye 2021. június 16-án kerül feltöltésre, melynek ajánlattételi
határideje 2021. július 07.
TOP-1.2.1-15-BA1-2016-00007 Kerékpáron az Ormánságtól a Mecsekig
Központi pályázat
TSZ szerinti projekt befejezés: 2021.03.21.
A mérföldkő elszámolás beküldésre került.

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása
A projektben az Arany János utcai óvoda melegítőkonyhájának felújítása és a szükséges eszközök
beszerzése valósul meg. A pályázatban a maximális összegű támogatást ítélték meg nekünk, vagyis
9.500.000.- forintot.
Megkötésre kerültek a szükséges szerződések (ez eszközökre vonatkozó adás-vételi és
beüzemelési, a műszaki ellenőri megbízási és a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés).
A projekt kivitelezése 2021. július 1. napján kezdődik. A kivitelezés befejezési határideje július 29.
Ezt követően, július 30-án az eszközöket is kiszállítják és beüzemelik. Ez után kezdődhet az
engedélyezési folyamat.
EFOP-1.2.11-16 Hazavárunk - Esély otthon fiatalok számára Szentlőrincen:

A projekt keretében megvalósítandó alábbi szakmai elemek a kialakult járványhelyzet miatt csak
részben valósultak meg.
Ezek:
-

A fiatalok életpálya-tervezését segítő, tervezett helyi szolgáltatások kidolgozása és
megvalósítása. Keretösszeg: bruttó 6.500.000 Ft A vírushelyzet miatt az Életpálya
tervezést segítő helyi szolgáltatások nyújtásába, munkaszerzési ismeretek bővítésben
részt vett fiatalok szakmai eredménymutató sem fogja elérni az eredetileg tervezett
projektzárásig az 52 főt. Jelenleg 25 főnél tartunk.

A jelenlegi helyzet:
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Pályaorientáció 5 főnek – 1 alkalom megvolt, 1 alkalom még hátravan.
Személyes interjú felkészítés 5 főnek - 1 alkalom megvolt, 1 alkalom még hátravan
Karrierépítési tréning 5 főnek – 1 alkalom megvolt, 1 alkalom még hátravan
Önéletrajz írás konzultáció 5 főnek – 1 alkalom megvolt, 1 alkalom még hátravan

Elhelyezkedési tanácsadás 5 főnek – 1 alkalom megvolt, 1 alkalom még hátravan

-

-

Ehhez kapcsolódóan a Prezi képzés helyett pályaorientációs vonalon lesz további két
workshop, valamint a résztvevőknek céglátogatás és egy képzés.
A beérkezett árajánlatok közül a Humán Innovációs Csoport adta a legkedvezőbb
ajánlatot, bruttó 5.461.000 Ft-ra. 2021.06.23-án személyes konzultációra került sor, ahol
a szervezet részletesen bemutatta tematikáját, programtervét.
A projekt szakmai tevékenységeihez kapcsolódó marketing, promóciós tevékenységek
bruttó 6.223.000 Ft, melyből eddig 1 db részszámlát fizettünk ki 1.639.570 Ft értékben.
A többi tevékenység az eddig még meg nem valósult szakmai elemekhez
(rendezvényszervezés,
fiatalok
életpálya-tervezése)
kötődik,
melyek
ezek
megvalósulásával párhuzamosan aktiválódnak. A céggel személyes találkozót
kezdeményeztünk, hogy a részleteket, ütemezést átbeszéljük.
A projekthez kapcsolódó rendezvények szervezése és megvalósítása bruttó 4.188.656 Ft
értékben. A négy tervezett rendezvényünkből hármat nem tudtunk megvalósítani. A
Lőrinc Fesztivál, a Szentlőrinci Természet és Környezetvédelmi Nap, valamint a
Motivációs és Önkéntességi Nap a járványhelyzet miatt elmaradt. Ezeket a
rendezvényeket már több alkalommal halasztottuk: Először 2020 tavaszán maradt el a
vírus első hulláma miatt, majd ősszel a második hullám miatt és most 2021. tavaszán a 3.
hullám miatt. A rendezvények a tervezett műszaki-szakmai eredményekre is hatással
vannak. A célcsoport keretében bevont fiatalok száma szakmai eredménymutató értékét,
részben ezeken a rendezvényeken megjelenő fiatalok adják. A rendezvényeket a késő
nyári, esetleg kora őszi időpontban tudnánk megvalósítani, amikor a vírushelyzet javul.

Megoldások:
- A fiatalok életpálya-tervezését segítő, tervezett helyi szolgáltatások kidolgozása és
megvalósítására beszerzésre kerül egy olyan külső szervezet, mely önállóan lebonyolítja
és ledokumentálja a teljes szakmai elemet.
- A PTI Communications Kft ezzel párhuzamosan, összedolgozva a szakmai
megvalósítókkal, a projekt hátralévő promóciós tevékenységeit elvégzi.
- A rendezvények szervezésére és megvalósítására megbízott rendezvényszervező cég
szerződésének hatálya lejárt, ezért az önkormányzat saját hatáskörben, saját,
munkatársaival valósítja meg ezek szervezését és lebonyolítását, a rendezvényszervező
költségét, pedig átcsoportosítjuk a szakmai megvalósítók sorára. Terveink szerint a Lőrinc
Fesztivál 2021 szeptemberében, a Szentlőrinci Természet és Környezetvédelmi Nap
szintén 2021. szeptemberében, a Motivációs és Önkéntességi Nap pedig 2021.
októberében valósul meg.
- Tekintettel arra, hogy az érintett szakmai elemek indikátorhoz, illetve szakmai
eredménymutatóhoz kötöttek, a tevékenységeket a projekt hátralévő idejében el kell
végezni. Mivel a projekt eredetileg 2021.07.29-ig tart, ezért kezdeményeztük a
projekt hosszabbítását 6 hónappal. Pozitív bírálat esetén a projekt 2022.01.31-én fog
záródni. Ebben a 6 hónapban mindhárom elmaradásban lévő szakmai tevékenységet meg
tudjuk valósítani.

Ösztönző támogatás:

Az ösztönző támogatásban részesülők támogatása 2021.07.29-én lezárul.
A hiányszakma támogatásban részesülők támogatása 2021.07.29-én részben lezárul, 18-ból 8 főt
fogunk tovább támogatni a projekt végéig, azaz 2022.01.31-ig.
A 12 önkormányzati lakás:

6

Azoknak a lakhatási támogatásban részesült kedvezményezetteknek, kiknek a szerződése
augusztus végén lejár, hivatalos levelet küldtünk arról 2021.06.10-én, hogy a szerződés lejártakor
a lakást elhagyni szíveskedjenek és olyan állapotban hagyják hátra, amilyenben átvették.
A TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00009 Szentlőrinc-Tarcsapuszta kerékpárút:

A projekt keretében tervezett kivitelezési munkálatok megvalósultak, a számlák kifizetésre
kerültek, a forgalomba-helyezési eljárás lezárult. Jelenleg a tulajdonviszonyok rendezése valósul
meg, hogy a pályázatot le tudjuk zárni. 2021.03.19-én az MNV Zrt postázta a változási vázrajzokat
az újrazáradékolás érdekében. Ezt megkaptuk, az újrazáradékolás megtörtént, a
tulajdonátruházási kérelmet beküldtük, jelenleg a határozatra várunk. Amennyiben megkapjuk a
határozatot az új tulajdonviszonyokról, úgy lezárhatjuk a projektet.
A projekt zárásához a szemléletformálás elszámolási dokumentációjának beküldése is szükséges,
mely folyamatban van.
INTERREG HUHR/1901/2.1.3/0051 – HITRoute (HIstorical Touristic Route of Noble Families
- Nemesi családok határokon átnyúló történelmi útvonala)
A projekt 2020.10.01-én indult.

Első lépésként beszereztük a műszaki ellenőrt, akivel 2020.12.18-án kötöttünk szerződést. A
nyertes műszaki ellenőr a Mecsek Mérnökiroda Kft. – Beke László.
Elindítottuk a támogatási szerződéskötési folyamatot és megelőlegezési kérelmet adtunk be
2020.10.20-án.

A megelőlegezési kérelmet 4 alkalommal kellett hiánypótolni egy jogi vita miatt, miszerint
inkasszálási jogot milyen számlákra adhatunk ki. A megelőlegezési szerződést 2021.04.01-én, a
támogatási szerződést pedig 2021.03.29-én lett teljeskörűen aláírva.

Közben 2021.01.20-án árajánlatot kértünk a felújítandó kastélypark kivitelezési munkálataira. A
kivitelezés nem érte el a közbeszerzési értékhatárt, ezért saját beszerzésben valósítható meg. 10
különböző cégtől kértünk árajánlatot 2020.02.03-mas határidővel. Három cég adott ajánlatot,
melyek közül az RFC Promotion Kft-é lett a legkedvezőbb. A vállalkozási szerződést 2021.03.03án kötöttük meg és ezen a napon a munkaterület átadása is megtörtént. A kivitelezés elkezdődött,
majd hamarosan egy probléma lépett fel, ugyanis inert hulladékot talált vállalkozó a földben.
Az elszállítandó inert hulladék mennyiségén kivitelező és műszaki ellenőr nem értettek egyet.

Az önkormányzat a helyzet rendezése érdekében a 2021.05.17. napján műszaki ellenőrrel tartott
kooperáción megállapodott, hogy a vállalkozóval történt egyeztetés és a rendelkezésre álló adatok
alapján, 2021.05.25-ig megküldik részünkre a műszaki ellenőr által alátámasztott indokolt
pótmunkadíjat.

Műszaki ellenőr a jelentést vállalkozói pótmunkára dokumentumát 2021.06.03-án küldte el emailen.
2021.06.07-én az önkormányzat a vállalkozóval és a műszaki ellenőrrel közös egyeztetésen, a
műszaki ellenőr 2021.06.03-án tett javaslatát fogadta el, amely a pótmunka kifizetését 9.252.494
Ft-ban határozta meg.
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Vállalkozó 2021.06.09-én elfogadta a műszaki ellenőr pótmunka javaslatát.

Vállalkozóval 2021.06.11-én Önkormányzat pótmunka szerződést kötött, a műszaki ellenőr által
tett javaslat alapján. A pótmunka díja Vállalkozónak átutalásra került.

2021.06.16-án a munkálatok újra megkezdődtek.

Közreműködő Szervezet 2021.06.16-ai tájékoztatása szerint 2021.06.29-én kedden 11.00 órától
helyszíni ellenőrzést tart.
Új, beadott projektek

TOP.2.1.3-16-BA1-2021-00041 Szentlőrinc belterületi vízrendezése
A pályázatot 2021.01.31-én nyújtottuk be, amennyiben nyer, úgy az alábbi fejlesztések
valósulhatnak meg:
1. Ifjúság utcai általános iskola (Ifjúság utca 5) és a leendő tanuszoda előtti nyílt csapadékelvezető
árok lefedése, zárttá tétele.

2. A Szentlőrinc Templom téri csapadékelvezető rendszer bővítése, a műemléki és helyi
védelemben részesült épületek csapadékvíz elvezetésének korszerűsítése és az épületek belvíztől
és talajvíztől való megóvása.

Pályázott összeg: 105.672.320 Ft

Együttműködő szervezet: A projekt beadása a Baranya Megyei Önkormányzattal közös
együttműködésben (konzorciumban) valósulna meg. Ez azt jelenti, hogy a projektet ők írják és
valósítják meg a Szentlőrinci Önkormányzati Hivatal munkatársaival együttműködve. A fő
kedvezményezett Szentlőrinc Város Önkormányzata lesz, konzorciumi partnere pedig a Baranya
Megyei Önkormányzat.

A projekt jelenleg elbírálás alatt áll, a közreműködő szervezet 2021.03.09-én küldte meg a
jogosultsági feltételek teljesüléséről a döntést.

Bethlen Gábor Program keretében Szentlőrinc Város Önkormányzati Hivatal pályázatírói az
alábbi civil szervezeteknek írtak pályázatot VCA (Városi Civil Alap) felhívás keretében:
-

Szentlőrinc Városért Egyesület – „Kék épület” ingatlanfelújítása 8.000.000 Ft értékben
Szentlőrinci Nyugdíjas Egyesület – Eszközbeszerzés 4.000.000 Ft értékben
Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület – Tűzoltószertár felújítása 8.000.000 Ft értékben.
Tarcsapuszta Felvirágoztatásáért Egyesület – Harangjavítás – segítségnyújtás a
projektdokumentáció összeállításában.

Tér-Zene Program EMT-TE-B-A-21-0485

Szentlőrinc Város Önkormányzata pályázatot adott be térzene program megvalósítására
2021.05.05-én. A pályázat pozitív elbírálásban részesült és 7.500.000 Ft-ot nyert. A Pannon
Fiharmonikus Zenekarral együttműködve fog a projekt megvalósulni 2021.07.01-2022.06.30
között.
Szentlőrinc egy éves kulturális programja EMT-TE-B-A-21-0418
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Szentlőrinc Város Önkormányzati Hivatal pályázatírói a Művelődési Ház Könyvtár Konyha
Szentlőrinc részére pályázatot adtak be a Művelődési Ház által szervezett 1 éves kulturális
program támogatására. A pályázat jelenleg elbírálás alatt áll. Pályázott összeg: 8.000.000 Ft
Külterületi közutak fejlesztése

A projekt tervezési szakaszban van, felvettük a kapcsolatot tervezővel, pályázatíró céggel. A
projektet 2021.06.30-tól kezdődően lehet beadni. Pályázható összeg: 300.000.000 Ft
fejlesztésenként.
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjen!
Szentlőrinc, 2021. június 18.

Határozati javaslat:
1)

Koltai Péter
polgármester s.k.

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2021.(VI. 24.) KT. Határozata
Tájékoztatás a folyamatban levő pályázatok aktuális helyzetéről
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati tájékoztatóban
foglaltakat részletesen megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja.

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy folyamatosan tájékoztassa a képviselőtestületet a projektek megvalósulási folyamatáról, eredményeiről.
Felelős: képviselő-testület
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: 1. pont tekintetében azonnal a 2. pont tekintetében folyamatos
Kapja: -
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Szentlőrinc Város Önkormányzat
ELŐTERJESZTÉS
Tárgy:

Előterjesztő:
Előterjesztést készítette:

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

Véleményezésre megkapta:
Előzetesen tárgyalja:

Előterjesztés a TOP-1.4.1-16-BA1-201700010 azonosítószámú „Szentlőrinci Liszt
Ferenc úti óvoda felújítása, bővítése” c.
pályázat 1 rész 2., 3., 4. számú Változtatási
javaslata; 2. rész 1. és 2. számú változtatási
javaslata tárgyában
Koltai Péter - polgármester
Tóth-Józsa Barbara Pályázati – beruházási
referens
dr. Tóth Sándor jegyző
egyszerű/minősített
rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)
van, a költségvetésben a fedezet biztosított
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen
lehet tárgyalni
Koltai Péter polgármester
Pénzügyi Bizottság
Jogi - Ügyrendi és Humán Bizottság

A MELLÉKLETEK E-MAILBEN KERÜLNEK KIKÜLDÉSRE!
Tisztelt Képviselő-testület!
A TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00010 azonosítószámú „Szentlőrinci Liszt Ferenc úti óvoda felújítása,
bővítése” című projekt kivitelezési munkálatai 2021. február 26-án, a munkaterület átadásátvételi eljárással megkezdődtek.

Az O és R Kft. 2021. június 07-én megküldte az 1. rész 2.; 3.; és 4. számú, illetve a 2. rész 1. és 2.
számú Változtatási javaslatát.
A Vállalkozó által benyújtott javaslatok részletezése:
1. rész: Meglévő épület

2.számú változtatási javaslat:
A Liszt Ferenc utcai Óvoda és bölcsőde villamos energia csatlakozási pontját az eredeti
tervektől eltérően az Áramszolgáltató a Kodály Zoltán utcai közcélú hálózatról tudja
biztosítani.
Ezért új nyomvonal, és a telekhatáron elhelyezett zárt kivitelű fogyasztásmérő berendezés
kiépítése vált szükségessé.

Előzmények:
A villamos energia csatlakozási pontja az eredeti terveken máshol szerepelt.

Műszaki megoldás részletes leírása, a választott megoldás indoklása:
A javaslathoz csatolt 2019-016-V-3-REV-0 számú Villamos helyszínrajz szerinti
nyomvonalon kerül kiépítésre a vezeték,- valamint a 2019-016-VF-1REV-0 számú RM
Fogyasztásmérő terv szerint a zárt fogyasztásmérő berendezés.

Indoklás: A villamos energia csatlakozási pontját az eredeti tervektől eltérően az
Áramszolgáltató a Kodály Zoltán utcai közcélú hálózatról tudja biztosítani.
Ezért új nyomvonal, és a telekhatáron elhelyezett zárt kivitelű fogyasztásmérő berendezés
kiépítése vált szükségessé.

Mindezek alapján a villamos energia csatlakozási pontját az eredeti tervtől eltérően az
Áramszolgáltató máshonnan tudja biztosítani, a nyomvonala módosult, hossza
növekedett. Ezáltal a kábelárok földmunkája 10 m-ről 12 m-re növekedett. A kábelvédő
cső elhelyezése 30 m-ről 10 m-re csökkent. A műanyag szigetelésű energiaátviteli és
irányítás-technikai kábel fektetése 30 m-ről 40 m-re növekedett. Továbbá plusz tételként
jelentkezik a 10 m kábeljelző szalag elhelyezése, a 4 db műanyag szigetelésű
energiaátviteli kábel kábelvég kiképzése, a 20 db kábelcsatlakozás kialakítása bekötéssel.
Változott a földkitermelés osztályba sorolása is. Közművesített területen, III.-IV. osztályú
talajban földmunka kézi erővel történne.

Továbbá a fogyasztásmérés tekintetében, szabadon álló kivitel volt tervezve acél
állványzaton.

Az Áramszolgáltató zárt földkábeles csatlakozó szekrényt irányoz elő 3x80 A-nél, a
Szolgáltató műszaki előírása szerint.
Az épületek tűzvédelmi kikapcsolása is itt lett elhelyezve.

A megbízói előnyök leírása:
A használatba vételhez szükséges helyzet feltételrendszer csak ezen változtatás mentén
adja a Szolgáltatói hozzájárulást.

Szerződéses árra gyakorolt hatása:
A javasolt megoldás + 1.673.565.-Ft. nettó többlet költséget támaszt az eredetileg
betervezetthez képest.
Határidőre gyakorolt hatása:
Azonos időbeni kialakítás.

3.számú változtatási javaslat:
A meglévő épületben a központi fűtési vezeték eredetileg tervezett nyomvonalának,- és
szerelési módjának megváltoztatására kerül sor. A fedvényterv szerinti nyomvonal
kialakítással,- és szerelési móddal,¬ - mivel feltárást követően derült ki, hogy az épület
haránt irányú válaszfalai 10 cm – nél vékonyabb falvastagságúak, emiatt vízszintesen nem
hornyolhatók. Továbbá az épület homlokzati határoló falai a nyílásokkal áttört homlokzat
vb. pillérrel gyámolított, és ezért a radiátor le,- és felszálló vezetékei falhoronyban nem
szerelhetők.
Előzmények:
A meglévő épületben a központi fűtési vezeték szerelése ötrétegű, PE-RT/Alu/PE-RT
anyagból, préshüvelyes kötésekkel lett tervezve, falhoronyban szerelve.

Műszaki megoldás részletes leírása, a választott megoldás indoklása:
Nyomvonal változtatása fedvényterv szerint.
Szerelés: STEELPRESS horganyzott lágyacél csővel, falon kívüli szereléssel, körvezeték
kiépítésével. Körvezeték Tichelmann-rendszerben kerül kiépítésre.
Indoklás: A falak feltárását követően derült ki, hogy az épület haránt irányú válaszfalai
elemrészek és 10 cm – nél vékonyabb falvastagságuk miatt vízszintesen nem
hornyolhatók. Az épület homlokzati határoló falai a nyílásokkal áttört homlokzat vb.
pillérrel gyámolított, és ezért a radiátor le,- és felszálló vezetékei falhoronyban nem
szerelhetők
A megbízói előnyök leírása:
A most felújításra kerülő tartalmak tervezett élettartamával egyező, vagy azt meghaladó
képességű központi fűtés vezetékrendszer kerül kiépítésre az épületben.
Szerződéses árra gyakorolt hatása:
A javasolt megoldás + 3.200.581.-Ft. nettó többlet költséget támaszt az eredetileg
betervezetthez képest.
Határidőre gyakorolt hatása:
Azonos időbeni kialakítás.

Előre nem láthatóság indoklása:
Az eredetileg tervezett nyomvonalon történő kialakítás a 10 cm-nél vékonyabb falazat
állékonyságában történő változás veszélyét vetítette volna előre.

4.számú változtatási javaslat:
A meglévő, elavult, rossz állapotú valamennyi lambéria felület festett felületűre való
kialakítása.
Előzmények:
A tervezési állapotkori felvétel és a jelen műszaki megvalósítás között eltelt idő a lambéria
jelentős avulását és tönkremenetelét hozta.

Műszaki megoldás részletes leírása, a választott megoldás indoklása:
A meglévő fa lambéria falburkolat lebontásra kerül. A falak festésre történő előkészítése
után dörzsálló,- mosható diszperziós homlokzat festékkel kerülnek lefestésre.
Indoklás: A helyiségekben a falak falburkolat feletti része és a mennyezet a felújítás során
festésre kerül. Ezért a lebontott felületeken kialakított festéssel egységes esztétikai állapot
alakítandó ki.
A megbízói előnyök leírása:
A most felújításra kerülő tartalmak tervezett élettartama egyező, vagy azt meghaladó
képességű a helyiségek felújításával.
Szerződéses árra gyakorolt hatása:
A javasolt megoldás + 1.590.466.-Ft. nettó többlet költséget támaszt.

Határidőre gyakorolt hatása:
Azonos időbeni kialakítás.

Előre nem láthatóság indoklása:
A tervezéskori állapothoz képest eltelt idő jelentős avulást hozott a fa lambéria
falburkolatok tekintetében. A radiátorok cseréje után tovább romlott az amúgy sem

egységes falburkolat látványa. A felújított helyiségeket
rontotta volna a megmaradó falburkolat látványa.

2. rész: Új épület

esztétikailag nagy mértékben

1.számú változtatási javaslat:
A Liszt Ferenc utcai Óvoda és bölcsőde villamos energia csatlakozási pontját az eredeti
tervektől eltérően az Áramszolgáltató a Kodály Zoltán utcai közcélú hálózatról tudja
biztosítani. Ezért új nyomvonal, és a telekhatáron elhelyezett zárt kivitelű fogyasztásmérő
berendezés kiépítése vált szükségessé.
Előzmények:
A villamos energia csatlakozási pontja az eredeti terveken máshol szerepelt.

Műszaki megoldás részletes leírása, a választott megoldás indoklása:
A javaslathoz csatolt 2019-016-V-3-REV-0 számú Villamos helyszínrajz szerinti
nyomvonalon kerül kiépítésre a vezeték.

Indoklás: A villamos energia csatlakozási pontját az eredeti tervektől eltérően az
Áramszolgáltató a Kodály Zoltán utcai közcélú hálózatról tudja biztosítani.
Ezért új nyomvonal, és a telekhatáron elhelyezett zárt kivitelű fogyasztásmérő berendezés
kiépítése vált szükségessé.

Mindezek alapján a villamos energia csatlakozási pontját az eredeti tervtől eltérően az
Áramszolgáltató máshonnan tudja biztosítani, a nyomvonal hossza növekedett. Ezáltal a
kábelárok földmunkája 35 m-ről 75 m-re. Kábel védőcső elhelyezése 40 m-ről 75 m-re. A
műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetése 45 m-ről 80 m-re.
Továbbá plusz tételként jelentkezik a 80 m kábeljelző szalag elhelyezése. Változott a
földkitermelés osztályba sorolása is. Közművesített területen, III.-IV. osztályú talajban
földmunka kézi erővel történne.
A megbízói előnyök leírása:
A használatba vételhez szükséges helyzet feltételrendszer csak ezen változtatás mentén
adja a Szolgáltatói hozzájárulást.

Szerződéses árra gyakorolt hatása:
A javasolt megoldás + 815.270.-Ft. nettó többlet költséget támaszt az eredetileg
betervezetthez képest.
Határidőre gyakorolt hatása:
Azonos időbeni kialakítás.

2.számú változtatási javaslat:
A 295 w os panelt már nem gyártják helyette 350w -os Q cells mono kristályos panel
szerezhető be. A feladatot 36 db 350 w napelem felszerelésével: 12,6 KW beépített
teljesítménnyel 12,5 kw os Solar Edge inverterrel oldanánk meg.
Előzmények:
A tervezett napelemes rendszer 42 db 295 w os Q cells mono kristályos panelt tartalmaz
12,390 w beépített teljesítménnyel 12,5 KW Solar Edge inverterrel lett tervezve. A
tervezett 295 W-os panelt már nem gyártják.
Műszaki megoldás részletes leírása, a választott megoldás indoklása:
350w -os Q cells mono kristályos panel szerezhető be.

A feladatot 36 db 350 w napelem felszerelésével: 12,6 KW beépített teljesítménnyel 12,5
kw os Solar Edge inverterrel oldanánk meg.
Indoklás: A tervezett 295 w os panelt már nem gyártják.
A helyette kiépítendő napelemes rendszer tudja biztosítani az elvárt teljesítményt.

A megbízói előnyök leírása:
A most felújításra kerülő tartalmak tervezett élettartamával egyező, vagy azt meghaladó
képességű napelemes rendszer kerül kiépítésre.

Szerződéses árra gyakorolt hatása:
A javasolt megoldás 0.-Ft. nettó többlet költséget támaszt az eredetileg betervezetthez
képest.
Határidőre gyakorolt hatása:
Azonos időbeni kialakítás.

Előre nem láthatóság indoklása:
A napelem piac kínálati oldal változása. A tervezett eredetit nem gyártják.

Összefoglalva:
A változtatási javaslatok elfogadásával az önkormányzatnak nettó 7.279.882.-+27% Áfa, azaz
bruttó 9.245.450.- forint önerőt kell biztosítania.

Kérem Tisztelt Képviselő Testületet, hogy tárgyalják meg a Változtatási javaslatokat, és döntsenek
azok elfogadásáról.

Szentlőrinc, 2021. június 10.
Határozati javaslat:

Koltai Péter
polgármester

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2021. (….) számú határozata
a TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00010 azonosítószámú „Szentlőrinci Liszt Ferenc úti óvoda
felújítása, bővítése” c. pályázat 1. rész 2., 3., 4. számú Változtatási javaslata; 2. rész 1. és 2.
számú változtatási javaslata
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-1.4.1-16-BA1-201700010 azonosítószámú „Szentlőrinci Liszt Ferenc úti óvoda felújítása, bővítése” c. pályázat 1. rész
2., 3., 4. számú Változtatási javaslata; 2. rész 1. és 2. számú változtatási javaslata című
előterjesztést, és úgy határozott, hogy elfogadja az 1.rész 2.;3., és 4; számú; valamit a 2. rész 1. és
2. számú változtatási javaslatot.
2. A javasolt megoldások +7.279.882.- Ft nettó többletköltségét az Önkormányzat 2021. évi
költségvetésének a pályázati tartaléka terhére biztosítja.
Felelős: Koltai Péter - polgármester
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester, dr. Tóth Sándor - jegyző
Határidő: azonnal

Szentlőrinc Város Önkormányzata

Tárgy:

ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2021. június 24-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

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

Véleményezésre megkapta:
Előzetesen tárgyalja:

Előterjesztés
az
önkormányzat
tulajdonában álló bérlakások és egyéb
helyiségek
bérleti
díjának
megállapításáról szóló 5/2018. (IV.6.)
önkormányzati rendelet módosításáról
dr. Tóth Sándor jegyző
dr. Keresztessy Csilla aljegyző
dr. Tóth Sándor jegyző
egyszerű/minősített
rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)
van, bevételt eredményezhet
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen
lehet tárgyalni
Koltai Péter polgármester
Jogi - Ügyrendi és Humán Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő- testület!
Szentlőrinc Város Önkormányzat tulajdonában áll a Szentlőrinc, Megye u. 3. szám alatti, 60 m2
nagyságú, leromlott állagú lakás, továbbá a korábban irattárként funkcionáló Szentlőrinc,
Templom tér 4/2. szám alatti ingatlan, amelyek felújítása vált szükségessé. Szentlőrinc Város
Polgármestere a fenti ingatlanok lakhatóvá tétele érdekében 253/2020. (XII. 15.) határozatával
úgy döntött, hogy beszerzési eljárás lebonyolítása nélkül megbízza a Szentlőrinci Közüzemi
Nonprofit Kft.-t az ingatlanok felújítási munkálatainak elvégzésével.

A nevezett ingatlanok állagmegóvási munkálatai majdnem teljes egészében befejeződtek (a Megye
u. 3. szám alatt ingatlan tekintetében a villanyszerelési és festési munkálatok maradtak hátra), ezért
az ingatlanok rövidesen bérbeadhatóak. Tekintettel arra, hogy az önkormányzati rendeletünk
nem szabályozza ezen lakások bérleti díjait, mindenképp szükséges a rendelet módosítása a
bérleti díj meghatározása érdekében.
A javaslatom szerint:
−
−
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a Szentlőrinc, Templom tér 4/2. szám alatti lakás bérleti díja: 20.000,- Ft/hó összegben;
a Szentlőrinc, Megye u. 3. szám alatti lakás bérleti díja: 30.000,- Ft/hó összegben kerülne
meghatározásra.

Kérem, szíveskedjenek a javaslatot megvitatni, és döntést hozni a rendelet-tervezet elfogadása
tárgyában.
Szentlőrinc, 2021. június 15.

Koltai Péter s.k.
Polgármester

HATÁSVIZSGÁLAT

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában
álló bérlakások és egyéb helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló 5/2018. (IV.6.)
önkormányzati rendeletének módosításához:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője
– a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat
elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat
eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét
tájékoztatni kell.
1. Az önkormányzati rendelet tervezet hatásai:

a)

társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:
•

•

társadalmi hatás: A rendelet módosításának célja lakásbérleti díjak
meghatározása annak érdekében, hogy az ingatlanok bérbeadásra kerüljenek.
gazdasági hatás, költségvetési hatás: a költségvetésben bevételt eredményez a
két ingatlan bérbeadása.

b) környezeti és egészségi következmények: Nincsenek.
c)

adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelkezésre álló erőforrással
megoldható a feladat továbbra is.

2. Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei: Amennyiben a bérleti díjak nem kerülnek meghatározásra, az
ingatlanok bérbeadása nem lehetséges.

3. Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: A rendelettel érintett előírások végrehajtásához a meglévőnél több személyi, tárgyi
és pénzügyi feltétel nem szükséges.
Szentlőrinc, 2021. június 15.

Dr. Tóth Sándor jegyző s.k.
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Részletes indokolás:

1. §

Ezen szakasz az alaprendelet 1. számú mellékletét módosítja az újonnan kiadásra kerülő
önkormányzati bérlakások bérleti díja tekintetében.
2. §

Az átmeneti és záró rendelkezéseket tartalmazza.

dr. Tóth Sándor s.k.
jegyző

Rendelet-tervezet:

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő - testületének
/2020. (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások és egyéb helyiségek bérleti díjának
megállapításáról szóló 5/2018. (IV.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló
bérlakások és egyéb helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló 5/2018. (IV.6.)
önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: alaprendelet) módosítja és a következőket rendeli el:
1. §

Az alaprendelet 1. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép:
A lakás címe

Komfort
fokozata

m2

Bérleti díj

1

Attila u. 30.

komfortos

57

28.500

költségelvű bérlakás

3

Erzsébet u. 10.

komfortos

54

17.400

költségelvű bérlakás

2
4

Erzsébet u. 10.

komfortos
komfortos

49
67

5

Erzsébet u. 10.

komfortos

73

7

Kodolányi u. 13.

komfortos

73

6
8
3

Attila u. 67.

Hunyadi u. 31.

Kossuth L. u. 9.

komfortos
komfortos

61
48

24.500

15.000

Kategória

költségelvű bérlakás
szociális alapú
bérlakás

23.500

költségelvű bérlakás

40.000

piaci alapú bérlakás

32.000
24.000

piaci alapú bérlakás

költségelvű bérlakás

9

Madách u. 2/B. 0/1.

komfortos

49

24.500

költségelvű bérlakás

11

Madách u. 2/B. 0/3.

komfortos

30

15.000

költségelvű bérlakás

10
12
13
14
15
16
17

Madách u. 2/B. 0/4.
Madách u. 2/B. 0/5.
Madách u. 2/B. 0/6.
Madách u. 2/B. 0/7.
Madách u. 2/B. 0/8.
Madách u. 2/B. 0/9.

18

Madách u. 2/B. 0/10.

20

Madách u. 2/B. I/12.

19
21
22
23

Madách u. 2/B. I/11.
Madách u. 2/B. I/13.
Madách u. 2/B. I/14.

Madách I. u.2/B. I/15.

24

Madách I. u. 2/B. I/16.

26

Madách I. u. 2/B. I/18.

25
27
28
29
30
31
32
33
34

4

Madách u. 2/B. 0/2.

Madách I. u. 2/B. I/17.
Madách I. u. 2/B. I/19.
Madách I. u. 2/B. I/20.
Megye u. 3.
Megye u. 3.
Megye u. 3.
Megye u. 3.
Megye u. 3.

Munkácsy u. 9.

komfortos
komfortos
komfortos
komfortos
komfortos
komfortos
komfortos
komfortos
komfortos
komfortos
komfortos
komfortos
komfortos
komfortos
komfortos
komfortos
komfortos
komfortos
komfortos
komfortos
komfortos
komfortos

összkomfort
os
komfort
nélküli

42

21.000

30

15.000,- Ft

30

15.000,- Ft

41

20.500

37
42

41
42

49
42
30

30
37
30

42
41
41

13.500

21.000,- Ft
20.500
21.000
24.500
21.000
15.000
15.000
18.500
15.000

21.000
20.500
20.500

42

21.000,- Ft

76

19.200

60
40
40
32
33

költségelvű bérlakás
költségelvű bérlakás
költségelvű bérlakás
költségelvű bérlakás
költségelvű bérlakás
költségelvű bérlakás
költségelvű bérlakás
költségelvű bérlakás
költségelvű bérlakás
költségelvű bérlakás
költségelvű bérlakás
költségelvű bérlakás
költségelvű bérlakás
költségelvű bérlakás
költségelvű bérlakás
költségelvű bérlakás
költségelvű bérlakás
költségelvű bérlakás

30.000,- Ft
20.475

költségelvű bérlakás
költségelvű bérlakás

20.000

költségelvű bérlakás

22.500
-

költségelvű bérlakás
költségelvű bérlakás
tulajdonjog
fenntartással az
ingatlan
értékesítésre került

35

Munkácsy u. 14.

komfortos

74

37.000

költségelvű bérlakás

37

Munkácsy u. 14.

komfortos

68

34.000

költségelvű bérlakás

36

Munkácsy u. 14.

komfortos

38

Március 15 tér 4/B. IV/14.

40

Templom tér 4/2.

39

Pécsi u. 14/A. 2. emelet 8.

összkomfort
os
összkomfort
os
komfortos

66
48
57
40

33.000
21.600
10.000
20.000

költségelvű bérlakás
piaci alapú bérlakás
szolgálati lakás

költségelvű bérlakás

Átmeneti és záró rendelkezések
2. §
Jelen módosító rendelet 2021. ……………..-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Szentlőrinc, 2021. ……………..
Záradék:

Elfogadva: 2021. …………………….
Kihirdetve: 2021. …………………..
Koltai Péter
polgármester
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dr. Tóth Sándor
jegyző

Szentlőrinc Város Önkormányzata

Tárgy:

ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2021. június 24-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Előterjesztő:
Előterjesztést készítette:
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek
megfelel:
A döntéshez szükséges többség:
Döntési forma:
Költségvetési hatása
Az előterjesztést
Véleményezésre megkapta:
Előzetesen tárgyalja:

Előterjesztés a köztisztaságról szóló
18/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
dr. Tóth Sándor jegyző
dr. Keresztessy Csilla aljegyző
dr. Tóth Sándor jegyző
egyszerű/minősített
rendelet/határozat (normatív, hatósági, egyéb)
van, bevételt eredményezhet
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen
lehet tárgyalni
Koltai Péter polgármester
Jogi - Ügyrendi és Humán Bizottság

Tisztelt Képviselő- testület!
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2019. (IX.27.) önkormányzati
rendelete szabályozza a köztisztasági előírásokat. Figyelemmel a rendelet elfogadása óta eltelt
időre, és annak gyakorlati alkalmazásából eredő szabályozási pontosítás szükségességére,
javaslatot teszek a rendelet módosítására az alábbiak szerint.
A rendelet 8. § így rendelkezik:

(1) Az ingatlan használójának kötelessége az ingatlannal határos közterület (járda, nyílt árok
és ennek műtárgyai, zöldterület, útpadka) tisztántartása, az ingatlannal határos nyílt
árkoknál és azok műtárgyainál (kapubejárók) az akadálytalan vízelvezetés folyamatos
biztosítása. Ezek a kötelezettségek valamennyi ingatlan (pl. be nem épített) használójára
kiterjednek.

(2) Az ingatlan használója köteles gondoskodni:
a. a telekingatlanról a járda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok nyeséséről;
b. az ingatlan parlagfű és egyéb gyommentesítéséről, rendszeres gondozásáról,
kaszálásáról;
c. az épületek homlokzatainak tisztántartásáról.
d. Az ingatlanhasználó köteles az ingatlannal érintkező közterületet az útpadkáig
gondozni az alábbiak szerint:
e. Zöldterület és a gyepes árok kaszálása maximum 5,0 m szélességben.
f. Nyílt árok folyamatos karbantartása, kapubejárók alatti áteresz tisztán tartása.
g. Vízelvezető műtárgyak tisztítása.
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A 8. § (13) bekezdés szerint amennyiben a 70 év feletti ingatlanhasználó e §-ban
meghatározott kötelezettségének egészségügyi okból időlegesen vagy tartósan nem tud
eleget tenni, kérelmére a polgármester a szükséges munkákat térítésmentesen elvégezteti.
A polgármester a döntéséről egyedi határozatot hoz.
A rendelet ezen szakaszának pontosítása indokolt annak érdekében, hogy a ténylegesen arra
rászoruló személyek részesüljenek az önkormányzat által biztosítandó kedvezményben.
Javaslom, hogy a rendelet az alábbi szerint kerüljön módosításra.
Az alaprendelet az alábbiak szerint módosul:

8/A. § (1) A családi ház ingatlanban egyedül élő vagy házaspár, külön kérelemre a kérelem
benyújtásától számított egy évre szóló határozott időtartamra mentesül az általa lakott ingatlan
előtti közterület rendszeres kaszálásának kötelezettsége alól, amennyiben
a) Az egyedül élő személy a 70. életévét betöltötte vagy a házaspár mindkét tagja a 70.
életévét betöltötte és
b) szentlőrinci lakcímmel rendelkezik és
c) nincs szentlőrinci gondozásra kötelezhető hozzátartozója és
d) a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének négyszeresét.

(2) A családi ház ingatlanban egyedül élő vagy házaspár külön kérelemre a kérelem benyújtásától
számított egy évre szóló határozott időtartamra mentesül az általa lakott ingatlan előtti terület
rendszeres kaszálásának kötelezettsége alól, amennyiben

a) egyedül élő személy és szakorvos által igazoltan mozgásában súlyosan korlátozott
személynek minősül vagy a házaspár mindkét tagja szakorvos által igazoltan mozgásában
súlyosan korlátozott személynek minősül és
b) nincs szentlőrinci lakcímmel rendelkező, gondozásra kötelezett hozzátartozója.

(3) A kérelmet az erre a célra szolgáló formanyomtatványon kell benyújtani a Szentlőrinci Közös
Önkormányzati Hivatal jogi referensénél.
(4) A kérelem elbírálásának a jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

Kérem, szíveskedjenek a javaslatot megvitatni, és döntést hozni a rendelet-tervezet elfogadása
tárgyában.
Szentlőrinc, 2021. június 16.

HATÁSVIZSGÁLAT

Koltai Péter s.k.
Polgármester

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról szóló 18/2019.
(IX.27.) önkormányzati rendeletének módosításához:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője
– a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat
elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat
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eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét
tájékoztatni kell.
1. Az önkormányzati rendelet tervezet hatásai:

a)

társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:
•

•

társadalmi hatás: A rendelet módosításának célja a jelenleg hatályos rendelet
szabályozási körének pontosítása a jogosulti kör pontos meghatározása
érdekében.
gazdasági hatás, költségvetési hatás: a költségvetésre további terhet előre
láthatóan nem gyakorol a rendelet módosítása.

b) környezeti és egészségi következmények: A rendelet módosítás pozitív környezeti
c)

hatással járhat a közterületek rendszeres karbantartása által.

adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelkezésre álló erőforrással
megoldható a feladat továbbra is.

2. Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei: Amennyiben a rendelet pontosítására nem kerül sor, a gyakorlati
alkalmazás jogbizonytalanságot okozhat.

3. Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: A rendelettel érintett előírások végrehajtásához a meglévőnél több személyi, tárgyi
és pénzügyi feltétel nem szükséges.
Szentlőrinc, 2021. június 15.

Részletes indokolás:

Dr. Tóth Sándor jegyző s.k.
1. §

Ezen szakasz az alaprendelet 8. § (13) bekezdését hatályon kívül helyezi.
2. §

Az alaprendelet 8/A. § szakasszal egészül ki, amely tételesen felsorolja azon eseteket, amikor a
lakosság a kedvezmény igénybevételére jogosult.
A hatályba lépés időpontját határozza meg.
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3. §

dr. Tóth Sándor s.k.
jegyző

Rendelet-tervezet:

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2021. (...) önkormányzati rendelete

A köztisztaságról szóló 18/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 18/2019. (IX.27.)
önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §

Az alaprendelet 8. § (13) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
2. §

Az alaprendelet az alábbi 8/A. § szakasszal egészül ki:

8/A. § (1) A családi ház ingatlanban egyedül élő vagy házaspár, külön kérelemre a kérelem
benyújtásától számított egy évre szóló határozott időtartamra mentesül az általa lakott ingatlan
előtti közterület rendszeres kaszálásának kötelezettsége alól, amennyiben
e) Az egyedül élő személy a 70. életévét betöltötte vagy a házaspár mindkét tagja a 70.
életévét betöltötte és
f) szentlőrinci lakcímmel rendelkezik és
g) nincs szentlőrinci gondozásra kötelezhető hozzátartozója és
h) a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének négyszeresét.

(2) A családi ház ingatlanban egyedül élő vagy házaspár külön kérelemre a kérelem benyújtásától
számított egy évre szóló határozott időtartamra mentesül az általa lakott ingatlan előtti terület
rendszeres kaszálásának kötelezettsége alól, amennyiben

c) egyedül élő személy és szakorvos által igazoltan mozgásában súlyosan korlátozott
személynek minősül vagy a házaspár mindkét tagja szakorvos által igazoltan mozgásában
súlyosan korlátozott személynek minősül és
d) nincs szentlőrinci lakcímmel rendelkező, gondozásra kötelezett hozzátartozója.

(3) A kérelmet az erre a célra szolgáló formanyomtatványon kell benyújtani a Szentlőrinci Közös
Önkormányzati Hivatal jogi referensénél.
(4) A kérelem elbírálásának a jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
Záró rendelkezések
3. §

Jelen módosító rendelet 2021. …………………. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.
Szentlőrinc, 2021. június 14.
Koltai Péter
polgármester
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dr. Tóth Sándor
jegyző

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelete
a köztisztaságról
Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bek. a) pontjában, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 143. § (4) d) pontjában, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
35. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

A RENDELET CÉLJA

1§
A rendelet célja Szentlőrinc város (a továbbiakban város) közigazgatási területére
vonatkozó kötelező érvényű magatartási szabályok megállapításával elősegíteni a város
területén a köztisztaság fenntartását, a köztisztaság helyzetének fokozatos javulását.

A RENDELET HATÁLYA
2. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a város közigazgatási területére és azon belül minden
magánszemélyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező
társaságra, valamint valamennyi ingatlan, önálló lakó- és üdülőegység
tulajdonosára, kezelőjére, használójára (a továbbiakban használó).

(2) E rendelet szabályait kell alkalmazni az egyes ingatlanok használóival, a
közterületek, a közcélra megnyitott magánterületek tisztántartásával
kapcsolatban.
(3) Nem terjed ki a rendelet a veszélyes hulladékokra, a közművel összegyűjtött
háztartási szennyvízre és a velük összefüggő tevékenységekre.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

E rendelet alkalmazása szempontjából:

3. §

a. köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok,- ezen belül
különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra ( üdülés, pihenés, szállás,
stb. céljára ) szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló
helyiségek és a hozzájuk tartozó területek, valamint a közterületek tisztántartása;
b. közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami, vagy önkormányzati
tulajdonban álló földterület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki
használhat, és az ingatlannyilvántartás ekként tart nyilván. Közterületnek
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c.
d.
e.

f.

minősül továbbá e rendelet alkalmazásában az önkormányzati tulajdonú bel- és
külterületi földrészletek, illetőleg építmények közhasználatra átadott része,
valamint a közterülethez kapcsolódó, közterületi jelleggel használt területek és
építmények (pl.: átjárók, közforgalom részére átadott kapualj alatti terület),
köztisztasági szolgáltatás: ( a továbbiakban: szolgáltatás) megrendelés, illetőleg
megbízás alapján a közterületek tisztántartását végző szervezetek hulladék
gyűjtési, - begyűjtési valamint kezelési tevékenysége;
tisztántartás: az egyes ingatlanok, valamint közterületek tisztítása, hó- és
síkosság mentesítése, illetőleg por-, sár-, ürülék és gyom-, valamint rovar- és
rágcsálómentesítése,
Kereskedő, közvetítő: az a hulladékgazdálkodási tevékenységet végző gazdasági
társaság vagy egyéni vállalkozó, aki tevékenységét Szentlőrinc város
közigazgatási területén végzi, és a hulladékgazdálkodási tevékenységek
nyilvántartásba vételéről, valamint a hatósági engedélyezésről szóló 439/2012.
(XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelel, valamint Szentlőrinc Város
Önkormányzatánál vezetett nyilvántartásában szerepel.
közszolgáltató : az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel
rendelkező és a 2012.évi CLXXXV. törvény szerint minősített gazdálkodó
szervezet,
amely
Szentlőrinc
Város
Önkormányzatával
kötött
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást lát el

INGATLANOK TISZTÁNTARTÁSA

4. §
(1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról és karbantartásáról az ingatlan használója,
(használója, vagy tulajdonosa) jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező társaság esetében annak vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető,
cégvezető stb.) köteles gondoskodni.

(2) Az ingatlan utcáról is látható részén tilos a városképet zavaró építmény, tárgy,
anyag (pl.: kiselejtezett gép, bontott gépjármű, építőanyag törmelék, stb.)
elhelyezése.
(3) Az ingatlan használója köteles elvégezni az ingatlanán az aktuális növényápolási
feladatokat (pl. fű folyamatos kaszálása, kórokozók és kártevők elleni védekezés,
közterületre kihajló, kilátást és légvezetékeket zavaró ágak, bokrok folyamatos
nyesése).

A KÖZTERÜLETEK SZENNYEZŐDÉSÉNEK MEGELŐZÉSE

5. §
(1) A közterületeket beszennyezni tilos. A köztisztaság megóvása érdekében
közterületen bárminemű hulladékot vagy elhasznált tárgyat elszórni, eldobni
tilos. Közterületi tárgyak, úttest, járda, falak engedély nélküli feliratozása,
firkálása, festékkel vagy más anyaggal történő mázolása, bekenése tilos. Tilos
szennyvíznek vagy egészségre ártalmas folyadéknak a közterületre juttatása,
valamint szennyvíznek csapadékcsatornába való bevezetése.
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(2) Közterületen a hulladék elhelyezésére gyűjtőedények és kiépített gyűjtőpontok
szolgálnak.
(3) Hulladékot tilos azok mellé és a közterületen máshol elhelyezni.

(4) A közterületen kialakított szelektív gyűjtőpontokon telepített gyűjtőedényekben
a lakó- és üdülőingatlanoknál keletkezett és elkülönítetten gyűjtött gyűjtött papír,
műanyag, üveg kizárólag a telepített gyűjtőedény funkciójának megfelelően
helyezhető el. A gazdálkodó szervezetek keletkezett hulladékuk elhelyezésére a
szelektív gyűjtőpontokat, valamint a közterületen elhelyezett gyűjtőedényeket
nem vehetik igénybe.
(5) A közterületen elhelyezett berendezési és felszerelési tárgyakat, fákat és a
növényeket beszennyezni és megrongálni tilos.

(6) Épületeknek közterületre nyíló ablakán, erkélyén és kerítésén köztisztaságot
veszélyeztető módon portörlőruhát kirázni, ill. porolást végezni tilos. Az erkélyt
és az ablakpárkányt úgy szabad tisztítani, hogy a vízcsurgás a közterület rendjét
és az ott tartózkodókat ne veszélyeztesse és ne akadályozza.
(7) Állati hullát, undort keltő anyagot, valamint olyan szerves, vagy szervetlen
anyagot, mely a környezetet szennyezheti, a szomszédos terület használóinak
egészségét veszélyezteti, sem közterületen, sem magánterületen felhalmozni
tilos.
(8) Eldugulás okozására alkalmas, valamint környezetre veszélyes anyagokat a
szennyvíz és csapadékcsatornába dobni, önteni, vagy bevezetni tilos.
(9) Az ingatlan karbantartása során gyomirtást alkalmazni a kaszálás helyett tilos.

(10)

(11)

A közterületet emberi és állati ürülékkel szennyezni tilos.

Közterületen engedély nélkül növényt ültetni, telepíteni tilos.

KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA

6. §
(1) A 7. §, 8. § és 11. § hatálya alá nem tartozó közparkok, játszóterek, valamint az
ezeken keresztülvezető gyalogjárók tisztítása, síkosság mentesítése, a keletkező
hulladék összegyűjtése és elszállítása Szentlőrinc Város Önkormányzatának a
feladata és kötelessége az alábbiak szerint:
a. az utak, utcák, terek útburkolatainak és ezeket szegélyező járdáknak, a
nyilvános lépcsőknek, a vízelvezető árkoknak és ezek műtárgyainak
tisztántartása, az ott keletkezett szemét összegyűjtése és elszállítása;
b. az utcai hulladék gyűjtőedény felállítása, fenntartása, rendszeres kiürítése
és tisztántartása;
c. a hó eltakarítása, utak, járdák síkosság mentesítése a közlekedési
feltételek biztosítása érdekében.
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(1) Ha a közterületen anyag, vagy egyéb áruszállítás esetén a le- és felrakodásnál és
egyéb esetekben hulladék, vagy más szennyeződés keletkezik, annak
eltakarításáról, helyreállításáról a szállítással megbízott és az, akinek a részére a
szállítás, illetve a munkavégzés történt, egyetemlegesen kötelesek gondoskodni.

(2) Magánterületről kikerülő bármely anyag (többek között: udvaron összegyűjtött
falomb, kaszálék) közterületen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás által
nyújtott szolgáltatás (házhoz menő szelektív járatok) meghatározott rendjétől
eltérő napokon, illetve bármely napon a közterületi gyűjtőszigetek gyűjtőedényei
mellé való elhelyezése tilos.
(3) Az önkormányzat által tisztán tartott területek felsorolását e rendelet melléklete
tartalmazza.

7. §
(1) Az ingatlan használójának kötelessége Síkosság-mentesítés a járdán, járda
hiányában az ingatlan mentén, 1,0 m széles sávban.
(2) A hó lerakására nem használható területek: útkereszteződés, buszmegállók, járda
közepe, közlekedési útvonalak.

(3) Az ónos esőtől, jégtől, vagy hótól síkossá vált utak, járdák, lépcsők tisztítására a
város közigazgatási területén csak környezetvédelmi szempontból veszélytelen
szóróanyagot (fűrészpor, homok, faforgács, bazalt vagy dolomit zúzalék) lehet
használni. Szükség esetén naponta többször is el kell végezni a síkosságmentesítést.

(4) Az ingatlan használója épület tetőzetéről az esővíz, a hólé járdára csorgásának
megakadályozásáról, annak saját vagy közterületen való elvezetéséről, a hó és jég
okozta balesetveszély elhárításáról köteles gondoskodni. A használó a járdának,
valamint a járdához tartozó folyókának hótól, jégtől és lefolyást akadályozó egyéb
anyagtól való megtisztításáról is köteles gondoskodni.

INGATLAN HASZNÁLÓJÁNAK A KÖZTERÜLET TISZTÁNTARTÁSÁVAL
KAPCSOLATOS FELADATA

8. §
(1) Az ingatlan használójának kötelessége az ingatlannal határos közterület (járda,
nyílt árok és ennek műtárgyai, zöldterület, útpadka) tisztántartása, az ingatlannal
határos nyílt árkoknál és azok műtárgyainál (kapubejárók) az akadálytalan
vízelvezetés folyamatos biztosítása. Ezek a kötelezettségek valamennyi ingatlan
(pl. be nem épített) használójára kiterjednek.
(2) Az ingatlan használója köteles gondoskodni:
a. a telekingatlanról a járda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok
nyeséséről;
b. az ingatlan parlagfű és egyéb gyommentesítéséről, rendszeres
gondozásáról, kaszálásáról;
c. az épületek homlokzatainak tisztántartásáról.
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d. Az ingatlanhasználó köteles az ingatlannal érintkező közterületet az
útpadkáig gondozni az alábbiak szerint:
e. Zöldterület és a gyepes árok kaszálása maximum 5,0 m szélességben.
f. Nyílt árok folyamatos karbantartása, kapubejárók alatti áteresz tisztán
tartása.
g. Vízelvezető műtárgyak tisztítása.

(3) Ha az önkormányzat egyes utcák járdáinak rendszeres vagy eseti takarítását saját
hatáskörében biztosítja, ez az intézkedés nem érinti az ingatlan használójának
kötelezettségét.
(4) Az ingatlan melletti közterületi járdát naponta le kell tisztítani. Az összesepert
szemetet össze kell gyűjteni és a háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló
tartályban kell elhelyezni. Az ingatlan használója az 7. §-ban meghatározottak
szerint köteles a síkosságmentesítést elvégezni.
(5) Tilos a járdán lévő hulladékot a járdát szegélyező parksávba, a csapadékvízelvezető rendszerbe és annak műtárgyaiba valamint az úttestre seperni. Ha a
járda napközben többször beszennyeződik, szemetessé válik, a tisztítást meg kell
ismételni.

(6) Az ingatlan használója köteles a járdán felburjánzó gazt, a burkolat rongálása
nélkül kiírtani, valamint az úttest vagy gyalogjáró terébe az ingatlanról kinyúló
ágak, bokrok nyeséséről és a nyesedék elszállíttatásáról gondoskodni.

(7) A használó tisztántartási kötelezettsége kiterjed a járda melletti zöldsávra, annak
rendszeres kaszálására a vízelvezető árokra az út széléig.

(8) A több épület elhelyezésére szolgáló építési teleknél (tömbtelek, úszótelek) az
épület körüli járdát vagy az épület körüljárására szolgáló területet és azt a
közterületi járdával összekötő járdaszakaszt az épület használója vagy használói
egyetemlegesen kötelesek tisztán tartani.
(9) A 8 m-nél szélesebb úttesteknél az út szélén kell elhelyezni a járdáról letakarított
havat. Ennél keskenyebb utaknál a járda úttest felőli részén kell az összegyűjtött
havat úgy elhelyezni, hogy a gyalogos közlekedésre legalább 1 m széles sáv
maradjon.

(10)
Az ingatlanok előtti nyílt csapadékvíz levezető árkokat feltölteni,
betemetni nem lehet. Ha felszólítás ellenére a megadott határidőig az eredeti
állapotot nem állítj a vissza az ingatlan használója, tulajdonosa, úgy a szükséges
munkákat az ingatlan használójának (tulajdonosának) terhére, költségére és
felelősségére az Önkormányzat elvégezteti.

(11)
Amennyiben Szentlőrinc város közterületén a nem szabályszerűen
elhelyezett hulladék tulajdonosa egyértelműen beazonosítható és felszólításra a
megadott határidőre a hulladékot nem szállítja el, úgy a hulladékot a tulajdonos
költségére - az ártalmatlanítási díj felszámítása mellett - az Önkormányzat
elszállíttatja.
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(12)
Amennyiben az ingatlan használója ezen rendelet 8. § (1) és (4)-(10)
bekezdésben foglaltakat nem tartja be és azokat az írásbeli felszólításban
megadott határidő leteltéig nem pótolja, Szentlőrinc Város Önkormányzata az
ingatlan használójának költségére megrendeli és elvégezteti az el nem végzett
munkát. Egyidejűleg kötelezi a hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos
költségek megfizetésére is.

(13)
Amennyiben a 70 év feletti ingatlanhasználó e §-ban meghatározott
kötelezettségének egészségügyi okból időlegesen vagy tartósan nem tud eleget
tenni, kérelmére a polgármester a szükséges munkákat térítésmentesen
elvégezteti. A polgármester a döntéséről egyedi határozatot hozz.

ÁRUFORGALMI SZERVEK, UTCAI ÁRUSOK KÖTELEZETTSÉGE

9. §
(1) Kereskedelmi és szolgáltató egységek, valamint utcai és más elárusítóhelyek
előtti járdaszakaszt, továbbá az egység közvetlen környezetében (2 m-es útsávot)
az üzemeltető, illetve az árus köteles reggel 7 óráig és nyitvatartási ideje alatt,
valamint zárás után feltakarítani, megtisztítani és tisztán tartani.
(2) Azon kereskedelmi egységek, ahol élelmiszer feldolgozásával foglalkoznak, a
keletkező hulladékot- a 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet 5. § (2) bekezdésben
foglaltak alapján- a tevékenységük teljes időtartamára terjedő időszakokban
naponta kötelesek elszállítani.
(3) Az Önkormányzat által közterületen engedélyezett alkalmi rendezvényeken,
vásárokon résztvevő kereskedelmi egységek üzemeltetői kötelesek a rendezvény,
vásár ideje alatt és utána a keletkezett hulladék elszállításáról és a közterületet
megtisztításáról gondoskodni. Mindezek teljesítéséért a rendezvény szervezője a
kereskedelmi egység üzemeltetőjével egyetemlegesen felel.
(4) A kereskedelmi és szolgáltató egységek üzemeltetői kötelesek a keletkezett
hulladékuknak megfelelő méretű gyűjtőedényt igénybe venni és az edényt
legalább heti egy alkalommal történő ürítésére a szolgáltatóval szerződést kötni.

(5) A kereskedelmi és szolgáltató egységek esetében az ingatlan bérbeadója köteles a
bérlőnek helyet biztosítani a hulladék megfelelő gyűjtésére és tárolására.
(6) Az ingatlan használója a kirakatot, cégtáblát, reklámtáblát más - közterületről
láthatóingatlantartozékot és felszerelési tárgyat a szükségesnek megfelelően, de
legalább negyedévenként köteles megtisztítani.

HIRDETÉSI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐK KÖTELEZETTSÉGE

10. §.
A hirdetési tevékenységet végzők feladataikat kötelesek úgy végezni, hogy az ne járjon a
közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak szennyezésével, rongálódásával. Ha ez
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mégis bekövetkezik, úgy kötelesek gondoskodni annak eltakarításáról, eredeti állapotba
történő helyreállításáról.

ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI TERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA

11. §
(1) Építési, bontási vagy felújítási munkálatokkal érintett ingatlan tisztántartása,
valamint a munkálatok során keletkező háztartási és egyéb nem veszélyes
hulladék megfelelő kezelése az ott munkát végző kivitelező és a tulajdonos
együttes feladata.
(2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál, valamint az úttest felbontásánál a keletkezett
por és szenny elterjedését meg kell akadályozni, a porképző anyagokat vízzel
locsolni kell. Az úttesten, járdákon az építőanyagot úgy kell tárolni, hogy az ne
szennyezze a közterületet. Az építőanyagot a közterület használatra vonatkozó
rendelet előírásai szerint kell tárolni.

(3) A magasabb szintű jogszabály által meghatározott építtető a veszélyesnek nem
minősülő építési és bontási hulladékot engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek
köteles átadni.
(4) Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (hulladékot, törmeléket,
iszapot).

(5) papírt, tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot stb.) szennyvíz és csapadékvíz
csatornába szórni, önteni vagy bevezetni tilos.

SZENNYEZŐ ANYAGOK SZÁLLÍTÁSA

12. §
(1) Bűzös anyagokat csak légmentesen zárható tartállyal felszerelt járművön szabad
szállítani.
(2) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak zárt járművön, vagy rögzített
ponyvával letakarva szabad szállítani.

(3) Ha a közterületen szállított anyag a közterületet beszennyezi, a szennyeződést
előidéző köteles azonnal az eltávolításáról és a további szennyeződés
megakadályozásáról gondoskodni.

(4) Közterületen szilárd és folyékony hulladék csak az erre vonatkozó jogszabályi
előírásoknak megfelelően, a környezet lehető legnagyobb kíméletével és úgy
szállítható, hogy a szállítmányból kihullás, kiporzás, csepegés, elszóródás ne
keletkezzen.

LAKÁSRA ÉS TARTÓZKODÁSRA SZOLGÁLÓ ÉPÜLETEK
TISZTÁNTARTÁSA
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13. §
(1) Lakásra és tartózkodásra szolgáló épületek közösen, valamint idegenek által is
használt részeinek (pl. udvar, kapuváró, lépcsőház, folyosó, terasz, világítóudvar,
felvonó, mosókonyha, pince, padlás, ruhaszárító, illemhely előtere, szemétledobó
stb.) tisztántartásáról az épület használója vagy használói egyetemlegesen
köteles gondoskodni.
(2) A lakás (lakás céljára szolgáló helyiség) úgyszintén az ahhoz tartozó
mellékhelyiségek (konyha, fürdőszoba, pince stb.) tisztántartásáról, a szemét
eltávolításáról és a lakásban esetleg előforduló rovarok irtásáról - a lakás
használója köteles gondoskodni.

(3) Ha alaposan feltételezhető, hogy a (2) bekezdésében említett valamely helyiség
tisztántartása nem megfelelő, a városi Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
a lakást megszemlélheti és intézkedést kezdeményezhet. A használó a
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat dolgozóját köteles a vizsgálat
lefolytatása céljából a lakásba beengedni.

(4) Közös képviselő alkalmazása esetén a tulajdonost, kezelőt terhelő
kötelezettségek végrehajtása a közös képviselő feladata, akinek nevét a bejárat
mellett ki kell függeszteni.

A KÖZTISZTASÁGGAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB RENDELKEZÉSEK

14. §
(1) Az állati ürülék eltakarításáról az állat gazdája (sétáltatója, tulajdonosa) köteles
gondoskodni.

(2) Ebet póráz nélkül sétáltatni tilos. Az ebek transzponderrel (mikrochip) való
megjelölése kötelező.

(3) Az ivóvizet szolgáló kutak, közkifolyók, közterületi ivókutak és foglalt források
környezetét az üzemeltetőnek különös gonddal kell tisztántartani és megvédeni
az esetleges szennyeződésektől.
(4) Olyan szennyező forrást, amely az ivóvizet szolgáló kút, illetőleg forrás vizét
közvetlenül vagy a talajon keresztül szennyezheti, a közegészségügyi, vízügyi és
építésügyi hatósági előírásokban meghatározott távolságon (védőtávolságon,
védőterületen) belül nem szabad létesíteni és fenntartani.
(5) Az ivásra alkalmatlan, szennyezett vagy fertőzött vizet szolgáltató közhasználatú
kutat és forrást a vízügyi hatóságoknak- a közegészségügyi felügyelő
kezdeményezése alapján - „nem ivóvíz" szövegű felirattal és nemzetközi jelzésű
ábrával kell megjelölni.

(6) Minden olyan létesítményben, ahol tömegforgalom bonyolódik le, ezen
létesítmények üzemeltetői kötelesek a várható forgalomnak megfelelő
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mennyiségű közhasználatú hulladék gyűjtőedény elhelyezéséről. javításáról,
pótlásáról, továbbá a rendszeres kiürítéséről és tisztán tartásáról gondoskodni.

ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK

15. §
(1) E rendelet alkalmazásában Szentlőrinc város közigazgatási területén a közösségi
együttélés alapvető szabályai megsértésének minősül, ha természetes személy,
jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely:
a. 4.§ (2), (3) bekezdéseiben;
b. az 5. § (1)-(8) bekezdéseiben;
c. a 6.§ (2), (3) bekezdéseiben;
d. a 7. § (1)-(4) bekezdéseiben,
e. a 8. § (1)-(11) bekezdéseiben,
f. a 9. § (1)-(6) bekezdésekben;
g. a 10. § (1) bekezdésében;
h. a 11. § (2)-(4) bekezdéseiben;
i. a 12. § (1)-(4) bekezdéseiben;
j. a 13. §(1), (2), és (4) bekezdéseiben;
k. a 14. § (1), (2) bekezdéseiben előírt kötelezettségek teljesítését
elmulasztja, vagy a körülírt tilalmakat megszegi, és ezen magatartása
nem minősül szabálysértésnek vagy bűncselekménynek.

(2) Az (1) bekezdésbe szabályozott, és a Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselőtestületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 9/2018.( V.3.) önkormányzati
rendeletben foglalt magatartások esetén közigazgatási bírság kiszabásának is
helye van.
(3) Az (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek elmulasztása, vagy a
tilalmak megszegése miatt lefolytatott eljárás kizárólag hivatalból indítható,
amely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha azt természetes
személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti
be.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztása, vagy a tilalmak
megszegése miatti hatósági eljárás lefolytatása és a cselekmény elbírálása a
jegyző hatáskörébe tartozik, jogorvoslat iránti kérelmet Szentlőrinc Város
Önkormányzat Képviselő-testületéhez lehet benyújtani.

(5) A kiszabásra kerülő pénzbírság mértékének megállapításánál figyelembe kell
venni
a. a magatartás, vagy mulasztás súlyát és a felróhatóság mértékét,
b. az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat
az erre vonatkozó tájékoztatásra igazolja.
(6) A pénzbírság kiszabása helyett „felszólítás" alkalmazható, amennyiben a
magatartás, vagy mulasztás az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú,
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és magatartás, vagy mulasztás elkövetője személyi körülményeire is figyelemmel
ettől az intézkedéstől kellő visszatartó erő várható.

(7) A közigazgatási bírság kiszabása miatt lefolytatott eljárás nem mentesít a
közterülethasználati díj fizetési, illetve az elkövető helyreállítási kötelezettség
alól.
17. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell
alkalmazni.
(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a
Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

18. §
(1) Szentlőrinc Város Önkormányzat Önkormányzatának A Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 6/2015. (III.27.) önkormányzati rendeletének 4. számú
melléklete következő 4.13. ponttal egészül ki:

„[A Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja az alábbi önkormányzati
hatósági ügyek intézését:]

„4… 70 év feletti ingatlanhasználó közterület tisztasága tekintetében meghatározott
kötelezettségének egészségügyi okból időlegesen vagy tartósan nem tud eleget tenni,
kérelmére a polgármester a szükséges munkákat térítésmentesen elvégezteti.”
(2) Szentlőrinc Város Önkormányzat Önkormányzatának A Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 6/2015. (III.27.) önkormányzati rendeletének 4. számú
melléklete következő 5.4. ponttal egészül ki:

„[A Képviselő-testület a Jegyző hatáskörébe utalja az alábbi önkormányzati hatósági
ügyek intézését:]

„5… Lefolytatja az eljárást és dönt a közterülethasználatról szóló rendeletben
meghatározott önkormányzati hatósági eljárásokkal kapcsolatban.”

Koltai Péter
Polgármester

Dr. Tóth Sándor
Jegyző
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Záradékok:

1. A rendelettervezet 2019. június 28. napján kifüggesztésre került.

Kelt: Szentlőrinc, szeptember 26.
A Jegyző nevében eljáró:

Szakács Honoráta képviselő-testületi referens

2. A rendelet 2019. szeptember 26. napján elfogadásra és szeptember 27. napján
kihirdetésre került.
Kelt: Szentlőrinc, 2019. szeptember 26.

Dr. Tóth Sándor jegyző
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1. számú melléklet a 18/2019.(IX.27.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által hó és síkosság mentesítés területek
BUSZMEGÁLLÓK:
-

Jókai utca (6-os út) 2 db buszmegálló (Pécs és Szigetvár felé)
Munkácsy M. utca 2 db buszmegálló (Királyegyháza felé menő és a játékbolt
előtti)
Buszpályaudvar a Március 15. téren
Március 15. téri buszmegálló
Vasútállomásnál lévő buszmegálló

PARKOLÓK:
-

Takarékszövetkezet előtt (Madách I. utca) I,II
Egészségügyi Központ előtt
Munkácsy M. utcai,Önki parkoló
Vasútállomásnál lévő parkoló
OTP – ABC előtti parkoló
Omega mögötti – panelok előtti parkoló
Temető parkoló
Templom parkoló
Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha intézmény előtti parkoló
Templom tér 8. hivatal előtti parkoló
Március 15. téri parkoló

JÁRDÁK:
-

-

Jókai utca (6-os út) Munkácsy M. utca sarkától a Pécs felé menő buszok
buszmegállójáig
A Pécs felé menő buszok buszmegállójától a Bocskai I. utcáig
Koncz – Brantner ház járdái, Jókai u. és Munkácsy M. u. sarkán
Madách I. utca (Egészségügyi Központ parkolójától a Rákóczi utca
keresztesődéséig)
Rákóczi utca Templom téri szakasza
Kossuth L. utcai sétány
Egészségügyi Központ Kossuth L. utcai szakasza a lebontott épületig
Munkácsy M. utca Szoc. Szolg. Központtól a Megye utcai újságos pavilonig
Szoc. Szolg. Központ Megye utcai járda szakasza
Munkácsy M. utcai Vasbolttól a Zöldségesig
Múzeum Köz Múzeum előtti szakasza
Közüzemi Kht.-tól a Pécsi út bal oldala a Vízműig (Ifjúság utca kereszteződéséig)
Gyöngyvirág utca sarkától (OTP) a Pécsi út jobb oldala a Mikszáth Kálmán utca
kereszteződéséig (kék panelok előtti rész)
Gyöngyvirág utcai ABC Pécsi út kereszteződéstől a Nefelejcs utcáig
Nefelejcs utca bekötő járda
Sportpálya melletti átvezető járdaszakasz
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-

Omegán átvezető járda (Anna bár melletti)
Pécsi útról bekötő járda
Esterházy útról bekötő járda szakasz
Március 15. tér 4 sz. panel előtti járdaszakasz (Lottózó)
Március 15. téri játszótér mögötti panelok előtti járdák
Omegától az emlékmű mellett az Ifjúság úti Általános Iskola és Zeneiskoláig
vezető járda
Pécsi út Ifjúság Út kereszteződésétől az Esterházy utcáig vezető járda
Ifjúság útról a sárga panelokig a zöldterületen átvezető beközlekedő járdák (3 db)
Sárga panelok mögötti bekötőrész

BICIKLI UTAK, EGYÉB UTAK:
-

Szentlőrinc-Tarcsapuszta kerékpárút
Temetői utak

INTÉZMÉNYEK:
- Intézmények előtti területek, intézmény udvarok (szükséges egyeztetett
mértékben)
-

GÉPI HÓTOLÁS:
-

Minden önkormányzati szilárd burkolatú út
Szőlőhegyi út
Kerékpár utak
Tarcsapuszta szilárd burkolatú útjai
Tarcsapuszta kerékpátút

13

2. számú melléklet a 18/2019.(IX.27.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által kaszált területek
EGÉSZSÉGKÖZPONT

Kossuth L. utca felöl

304 m2

MUNKÁCSY M. UTCA

Parkoló + nyugati oldal

608 m2

6-OS FŐUT

Brantner ház + buszmegálló

TAKARÉKSZÖVETKEZET

PÉCSI ÚT

Előtti tér

188 m2

1848-as emlékmű
Bem u. vége

Kék panelok előtt a Gyöngyvirág útig
Panelok déli oldala

10, 12 és a Nefelejcs u. 2 között
Pécsi u. 23 déli + nyugati oldal

IFJÚSÁG ÚT

80 m2

2 625 m2

10 325 m2
1 161 m2
594 m2

3 050 m2

Busz p. udvar és a sportpálya között

6 144 m2

4 szám előtti parkoló

Déli oldal

Északi oldal / játszótér + szobor /

Árok / Pécsi úttól Mátyás király útig /

3. szám északi oldal

Paneloktól az országútig északi oldal
déli oldal

Nyárfa úttól a Mátyás király útig
belső terület
TÖRÖKFÖLD UTCA

532 m2

Közüzemitől az Ifjúság útig északi old.
Busz pályaudvar
MÁRCIUS 15 TÉR

400 m2

külső-burkolt árok területe

Ifjuság utcától a 6-os útig (árok útpadka)
14

1 176 m2
2 840 m2

12 408 m2
10 028 m2
1 540 m2
624 m2

5 896 m2
7 412 m2
11 000 m2
354m2

2000m2

GYÖNGYVIRÁG ÚT

IPOSZ előtti tér

3. szám előtti tér

1. szám előtti tér

Garázsok, Nefelejcs út és a

KOSSUTH L. ÚT
DEÁK F. ÚT

VASÚTÁLLOMÁS
LIGET ÚT

PÉCSI ÚT

Nefelejcs 2 közötti terület

1 620 m2

Park

4 500 m2

Játszótér

Irodaház

Árok: Deák F., Ybl M.,
Parkoló

6-os út Liget út közti terület

Erzsébet úttól Deák F útig

Kastély

KELETI LAKÓTELEP

Szennyvíz átemelő körüli tér

TEMPLOMTÉR
MADÁCH U

MADÁCH U.

KOSSUTH L ÚT

820 m2

816 m2

ÖNKORMÁNYZAT

KULTURHÁZ

1 188 m2

Nefelejcs 2 közötti terület

Garázsok és a Pécsi úti ÁBC és a
KODOLÁNYI, NEFELEJCS

552 m2

Park

Templom téri rész

Belső udvar I

Belső udvar II
Út és a járda közötti szakasz
Árok

259 hrsz

Útpadka, árok, + 5 m szélesség
15

6 030 m2
700 m2

506 m2
100 m2

12 500 m2
1 800 m2

1 740 m2

11 800 m2
3 150 m2
600 m2

3 440 m2
3 300 m2
500 m2
500 m2

10.000m2
2 500 m2

TEMETŐ

255/33 hrsz.

0196/14. hrsz

6. 635m2

0197/2. hrsz

1. 302m2

0196/14. hrsz
0197/3. hrsz
0197/4. hrsz

ÓVODA

Arany utcai óvoda

PÉCSI ÚT

Vízműtelep oldala előtt

YBL M. ÚTI PARK

ERZSÉBET UTCA VÉGÉN

KERÉKPÁR ÚT I. ÁROK

MÚZEUM

TARCSAPUSZTA

2.962m2

13. 790m2

2. 284 m2

2. 354 m2

Kutyafuttató

2 280 m2

árok, és nyugati oldala

3 000 m2
3 500 m2
500.m2

4 000 m2

18.500m2
Erzsébet u.
Árok

Belső

Bicikli út:

Összesen:
Élősövény gondozás

5. 736m2

Liszt F. u. óvoda

KERÉKPÁR ÚT II. ÁROK

SZOCIÁLIS SZOLG. KÖZPONT

3. 000m2

Kossuth L. u. park

Madách u.- Brantner ház
Deák F. irodaház
Temető
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3 000 m2
500 m2

1 400 m2

8 200 m2

1 400 m2

227 702 m2

1. számú melléklet
KÉRELEM
mentesítés az ingatlan előtti közterület rendszeres kaszálásának
kötelezettsége alól
A kérelmezőre vonatkozó személyi adatok:
Neve: ...........................................................................................................................................................................................
Születési neve: .......................................................................................................................................................................
Születési év, hó, nap. ............................................................................................................................................................
Születési hely: ........................................................................................................................................................................
Anyja neve. ...............................................................................................................................................................................
Bejelentett lakóhelye:..........................................................................................................................................................
Családi állapota. .....................................................................................................................................................................
Telefonszám: ........................................................................................................................................................................

A kérelmező házastársára vonatkozó személyi adatok:
Neve: ...........................................................................................................................................................................................
Születési neve: .......................................................................................................................................................................
Születési év, hó, nap: ...........................................................................................................................................................
Születési hely: ........................................................................................................................................................................
Anyja neve:...............................................................................................................................................................................
Kérelmező és házastársának jövedelmi adatai:

a nettó jövedelem nagysága (Ft)
kérelmező

kérelmező házastársa

összes nettó jövedelem
(Ft)
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- nincs szentlőrinci gondozásra kötelezhető hozzátartozóm,
- háztartásomban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének négyszeresét (114.000,-Ft/fő/hó).
- a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt.: Szentlőrinc, ………………………….

Csatolandó mellékletek:
-

.................................................
kérelmező aláírása

jövedelemigazolás
70 év alatti kérelmező szakorvosi igazolása egészségügyi állapotról

Figyelem, a kérelmet évente szükséges benyújtani!

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2021. (...) önkormányzati rendelete
A köztisztaságról szóló 18/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 18/2019. (IX.27.)
önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §

Az alaprendelet 8. § (13) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül.
2. §

Az alaprendelet az alábbi 8/A. § szakasszal egészül ki:

8/A. § (1) A családi ház ingatlanban egyedül élő vagy házaspár, külön kérelemre a kérelem
benyújtásától számított egy évre szóló határozott időtartamra mentesül az általa lakott ingatlan
előtti közterület rendszeres kaszálásának kötelezettsége alól, amennyiben

a) Az egyedül élő személy a 70. életévét betöltötte vagy a házaspár mindkét tagja a 70.
életévét betöltötte és
b) szentlőrinci lakcímmel rendelkezik és
c) nincs szentlőrinci gondozásra kötelezhető hozzátartozója és
d) a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének négyszeresét.

(2) A családi ház ingatlanban egyedül élő vagy házaspár külön kérelemre a kérelem
benyújtásától számított egy évre szóló határozott időtartamra mentesül az általa lakott ingatlan
előtti terület rendszeres kaszálásának kötelezettsége alól, amennyiben

a) egyedül élő személy és szakorvos által igazoltan mozgásában súlyosan korlátozott
személynek minősül vagy a házaspár mindkét tagja szakorvos által igazoltan
mozgásában súlyosan korlátozott személynek minősül és
b) nincs szentlőrinci lakcímmel rendelkező, gondozásra kötelezett hozzátartozója.

(3) A kérelmet az erre a célra szolgáló formanyomtatványon kell benyújtani a Szentlőrinci Közös
Önkormányzati Hivatal jogi referensénél.
(4) A kérelem elbírálásának a jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
Záró rendelkezések
3. §

Jelen módosító rendelet 2021. …………………. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.
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Szentlőrinc, 2021. június 14.
Koltai Péter
polgármester

dr. Tóth Sándor
jegyző

Záradék:

Elfogadva: 2021. június ….
Kihirdetve: 2021. ………..…
Dr. Tóth Sándor
jegyző
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Szentlőrinc Város Önkormányzat
ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2021. június 24-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Előterjesztés településrendezési eszközök
módosítása
tárgyában
(M60
PécsSzigetvár nyugati szakasz engedélyezési
terv)
Előterjesztő:
Koltai Péter polgármester
Előterjesztést készítette:
Pénzár Zoltán - Településfejlesztési és
üzemeltetési csoportvezető
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek dr. Tóth Sándor jegyző
megfelel:
A döntéshez szükséges többség:
egyszerű/minősített
Döntési forma:
rendelet/határozat
(normatív,
hatósági,
egyéb)
Az előterjesztést
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen
lehet tárgyalni
Véleményezésre megkapta:
polgármester
Előzetesen tárgyalja:
Jogi-Ügyrendi és Humán Bizottság
Tárgy:

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya „Az M60 gyorsforgalmi út Pécs és Szigetvár közötti szakasz
megvalósítása”-t nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánította.

Az M60 Pécs-Szigetvár nyugat – visszakötéssel a 6. sz. főútra-közötti szakasz engedélyezési
terveit a beruházó NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megrendelésére közös
ajánlattevőként az Unitef’83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. valamint az UTIBER Közúti
beruházó Kft (továbbiakban: Konzorcium) készíti.

Szentlőrinc Város jelenleg érvényes településrendezési tervében felül kell vizsgálni a tervezett
nyomvonal és egyéb létesítményei kialakítását, ezért el kell végezni a településrendezési
eszközök módosítását, a tárgyi projekt megvalósításához szükséges építésjogi háttér
megteremtése érdekében.

A szükséges módosításokra háromoldalú szerződés készül a Konzorcium az Önkormányzat és a
Tervező (Kokas és Társa Tervező Kft.) között. A felmerülő tervezői díjat a Konzorcium vállalja.
A településrendezési eszközök módosításának megindításához a Képviselő-testület jóváhagyó
döntése kell.
1

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a benyújtott előterjesztést megtárgyalni és a
szükséges jóváhagyó döntést meghozni szíveskedjenek.
Szentlőrinc, 2021. június 14.

Koltai Péter s.k.
polgármester

Határozati javaslat:

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2021. (VI.24.) KT. határozata

M60 Pécs- Szigetvár nyugati szakasz engedélyezési terv, Településrendezési
eszközök módosítása tárgyában

1. Szentlőrinc Város Önkormányzata megtárgyalta az M60 gyorsforgalmi út Pécs és
Szigetvár közötti szakasz módosított nyomvonalára vonatkozó előterjesztést.

2. Szentlőrinc Város Önkormányzata úgy határozott, hogy támogatja a módosított
nyomvonal engedélyezését és az építésjogi háttér biztosításához szükséges
településrendezési eszközök módosítását.
Felelős: képviselő-testület
Végrehajtásért felel: polgármester
Határidő: azonnal
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Projekt:

„M60 Pécs - Szigetvár nyugat visszakötéssel a 6. sz. főútra közötti
szakasz engedélyezési terveinek elkészítése, hatósági engedélyek
megszerzésében közreműködés”

Projektszám:

A060.05.13.

Egyeztetés helyszíne:

Online (levélben)

időpontja:

2020.12.21.

Jelen vannak:

Koltai Péter
Pénzár Zoltán
Hoffmann Tamás
Széplaki Tibor
Homola Zoltán
Tómán Lajos
Takács Balázs

Egyeztetést vezeti:

Takács Balázs

Csatolt dokumentumok:

Átnézeti helyszínrajz

Emlékeztetőt kapják:

Jelenlévők

Az egyeztetés napirendi pontjai:
Megjegyzés/
Felelős

Előzmények:
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (továbbiakban Megrendelő) nyílt közbeszerzési
eljárást indított az „M60 Pécs - Szigetvár nyugat visszakötéssel a 6. sz. főútra közötti
szakasz engedélyezési terveinek elkészítése, hatósági engedélyek megszerzésében
közreműködés” tárgyában. A közbeszerzési eljárás nyertese az UNITEF’83 Zrt. és az
UTIBER Kft. közös ajánlattevők (továbbiakban Tervező) lett.
Az egyeztetés részletei:
1. Építtetői és tervezői tájékoztatás:
A NIF Zrt. és a Tervező konzorcium képviselői egyeztető tárgyalást folytattak Szentlőrinc
önkormányzatával 2020. október 1-én. A Tervező képviselői röviden bemutatták a tervezés
alatti nyomvonalat, keresztmetszetet, a megyei területrendezési tervvel való összhangot.
A szakaszon különszintű csomópont épül Szentlőrinctől keletre, mely egy új összekötő úttal
kapcsolódik a 6. sz. főúthoz - a MÁV 40. sz. Pusztaszabolcs-Pécs és 60. sz. Pécs-Gyékényes közös vonalát különszintben keresztezve - és az 5805. j. királyegyházai úthoz – a MÁV
61. sz. Sellye-Szentlőrinc vonalát szintben keresztezve.
Az egyeztetésen elhangzottak, valamint további vizsgálatok alapján a csomópont elhelyezésére és az elkerülő vezetésére Tervező újabb változatot dolgozott ki, melyet emailben megküldött az érintetteknek, valamint az alábbiakban és a mellékelt rajzon ezúton is ismertet. A
levelezésben foglaltak és az arra kapott válaszok összefoglalására jelen emlékeztető szolgál.
A korábbiakban a csomópont elhelyezése a ~48+700 km sz. környékén volt. A csomópontból
északi irányba mintegy 4 km hosszan vezetett a Szentlőrinc elkerülő a 6-os sz. főútig. Déli
irányba egy mintegy ~2,5 km hosszú korrekció kötne be az 5805 j. útba a cementgyártól
délre. Ezzel szemben az új változatban a csomópontot az 5805 j. út korrekciójára helyeznénk
kb. az 50+500 km sz. környékére. Az elkerülő innen indulva a mostani cementgyári út nyom1
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(EML)
vonalát felhasználva haladna észak-keleti irányba. Az eddigi elképzelés a korábban tervezett kacsótai M60 végponthoz igazodott jobban. Az ottani csomópont elmaradása és a várossal kialakítható közvetlenebb kapcsolatai miatt indokolt a csomópont áthelyezése. Így a
városból az M60-ra való feljutás egyszerűbb és gyorsabb lenne, az elkerülő mintegy 2,5 kmrel rövidülne, így az utazási idők is, valamint a cementgyári forgalom is a legrövidebb úton
közlekedhetne.
A kialakítás feltétele az önkormányzat és a cementgyár támogatása, valamint a cementgyár
hozzájárulása a magánút felhasználásához (kisajátításához). A magánút tulajdonosától
szükséges az előzetes nyilatkozata is, hogy a közúttá fejlesztéshez térítésmentesen adja át
a területet. Itt a cementgyári út természetesen a megfelelő paraméterekkel kerülne átalakításra.
2. Észrevételek, vélemények:
Pénzár Zoltán, Szentlőrinc:
A Tervező által megküldött, az M60 Szentlőrinci csomópont és Szentlőrinc elkerülő kialakításával kapcsolatban az alábbiakat közlöm:
- a mellékelt rajzon feltüntetettekkel egyet értünk, a kialakításokat támogatjuk.
Kérjük figyelembe venni a csomópont, illetve az elkerülő 5832. sz. út kialakításánál, hogy az
5805 sz. út és az 5817 sz. út mellett keleti, illetve déli irányban kerékpárút halad.
Hoffmann Tamás, Lafarge Cement Magyarország Kft:
Mi alapvetően ezt a koncepciót támogatjuk és örülünk, hogy halad előre az ügy. A végleges
megállapodáshoz kérhetnénk még egy olyan rajzot is, amin szerepel a cementgyár? A zajterhelés miatt jó lenne tudni a gyártól való távolságát az úttestnek, mert itt vannak környezetvédelmi határértékek, amit be kell tudni tartanunk.
Tervező:
A tervezés során az említett 5805 és 5817 j. utak mentén vezetett kerékpárutakat figyelembe
veszi, az esetlegesen szükséges korrekciójuk a tervezés részét képezi.
Jelen emlékeztetőhöz csatolt rajzon a cementgyár területét feltüntettük és a létesülő utaktól
való távolságát ismertetjük.

Az emlékeztetőt összeállította
Tervező

Név
Takács Balázs

Az emlékeztetőt ellenjegyezte
Megrendelő részéről:
Széplaki Tibor
Szentlőrinc részéről:

Koltai Péter Szentlőrinc Város polgármestere

Lafarge Cementgyár Magyarország Kft. részéről

Hoffmann Tamás
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Aláírás
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Szentlőrinc Város Önkormányzata

Tárgy:

ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2021. június 24-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Előterjesztő:
Előterjesztést készítette:

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

Véleményezésre megkapta:
Előzetesen tárgyalja:

Előterjesztés
Szentlőrinc
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
2021. évi munkatervének elfogadásáról
Koltai Péter - polgármester
dr. Tóth Sándor jegyző
dr. Tóth Sándor jegyző

egyszerű/minősített
rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)
nincs
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen
lehet tárgyalni
Koltai Péter polgármester
Jogi-Ügyrendi és Humán Bizottság,
Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdés értelmében
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés
elnöke gyakorolja. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról
szóló 307/2021. (VI. 5.) számú Korm. rendelet 1. §-a alapján, 2021. június 15-től a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete,
a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja,
ezért szükséges meghatároznia a T. Képviselő-testületnek a 2021. évi munkatervét.

Szentlőrinc Város Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 6/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: SZMSZ) 3. § (2)
bekezdése értelmében a képviselő-testület éves munkaterve alapján 3. § (2) A képviselő-testület
havonta a nyári ülésszünet kivételével képviselő-testületi ülést tart.
A 3. § (3) bekezdés szerint a munkatervi javaslatot legkésőbb a tárgyév első üléséig a
polgármester terjeszti a képviselő-testület elé, amelyről szóló előterjesztést a beérkezett
javaslatok alapján a jegyző állítja össze. A 3. § (4) bekezdés szerint a munkaterv tartalmazza: az
ülések tervezett időpontját, napirendjét, az előterjesztés módját (írásbeli, szóbeli) és az
előterjesztő megnevezését. A munkaterv 1-1 naptári évet felölelő terv, mely tartalmazza a
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képviselő-testület üléseinek tervezett időpontját, napirendjét, az előterjesztő, közreműködő
megjelölését. A képviselő-testületi ülés lehetőleg csütörtöki napon, általában 13 órakor
kezdődik.

Tájékoztatom Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat III. pontjában szereplő „1.
számú melléklete” alatt jelen előterjesztés – a döntés meghozatala során a határozati javaslat,
hogy a Képviselő-testület elfogadja a 2021. évi munkatervét a jelen határozat melléklete szerint.
Az I. illetőleg II. pontjában elfogadott esetleges módosításokkal aktualizált - 1. számú mellékletét
kell érteni, továbbá intézkedik a Képviselő-testület 2021. évi munkatervnek az érintettek
részére történő megküldéséről. Felelős: Koltai Péter polgármester Határidő: 2021. december 31.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2021. évi javasolt munkatervet szíveskedjenek
megtárgyalni, és a végleges munkaterv összeállításához szívesen veszem kiegészítő
javaslataikat.
Szentlőrinc, 2021. június 18.

HATÁROZATI JAVASLAT

Koltai Péter
Polgármester sk.

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2021. (VI. 24.) KT. határozata
a képviselő-testület 2021. évi munkatervének elfogadásáról
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az előterjesztett 2021.
évi munkatervet az 1. számú melléklet szerinti a javaslatban foglaltak szerint elfogadja.

Vagy

(I.) a Képviselő-testület 2021. évi munkatervében a(z) ……. hónapra tervezett napirendek közé
fel kívánja venni a …… c. napirendi pontot.
(II.)
a …… című napirendi pontot nem kívánja a 2021. évi munkatervébe felvenni.
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a
Képviselő-testület 2021. évi munkatervnek az érintettek részére történő megküldéséről.
Felelős: Képviselő-testület,
végrehajtásért: Koltai Péter polgármester, dr. Tóth Sándor jegyző
Határidő: 2021. év folyamán
Kapja: -
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Mellékletek:

1. számú melléklet: 2021. évi Munkaterv:
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. évi
MUNKATERVE
Képviselő-testületi ülések ideje és napirendje:
Június 24.
1. Beszámoló a veszélyhelyzet időszakában meghozott polgármesteri döntésekről –
előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

2. Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 6/2015. (III.27.) önkormányzati rendeletben telepített
hatáskörök visszavonásáról szóló 20/2020. (XI.16.) polgármesteri rendelet hatályon kívül
helyezéséről - előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

3. Beszámoló a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szigetvári Katasztrófavédelmi
Kirendeltség Szigetvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2020. évi tevékenységéről –
előterjesztő: Koller Zoltán - ügyvezető

4. Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ Szentlőrinc 2020. évi munkájáról - előterjesztő:
Wágner Ibolya – intézményvezető
5. Beszámoló a közfoglalkoztatási program állásáról - előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

6. Beszámoló az elvégzett karbantartási, felújítási munkákról – előterjesztő: dr. Tóth Sándor –
jegyző
7. Beszámoló a folyamatban levő pályázatok aktuális helyzetéről - előterjesztő: Koltai Péter polgármester

8. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások és egyéb helyiségek bérleti
díjának megállapításáról szóló 5/2018. (IV.6.) önkormányzati rendelet módosításáról –
előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

9. Előterjesztés a köztisztaságról szóló 18/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról – előterjesztő: Koltai Péter - polgármester

10. Előterjesztés településrendezési eszközök módosítása tárgyában – előterjesztő: Koltai Péter
– polgármester

11. Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzata 2021. évi munkatervéről – előterjesztő:
Koltai Péter – polgármester

12. Beszámoló a Polgármester 2021. évben kivett szabadságáról – előterjesztő: dr. Tóth Sándor
– jegyző
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13. Előterjesztés a Szentlőrinc, 1036/58. hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről (zárt ülés) előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

14. Javaslat kitüntetések adományozására (zárt ülés) – előterjesztő: Koltai Péter - polgármester

Július-augusztus

Képviselő-testületi tanácskozási szünet, nyári ülés szükség szerint.
•

Képviselő-testület ünnepi ülése (2021. augusztus) – kitüntetések átadása

Szeptember 30.

1. A városban működő és az önkormányzat által támogatott civil szervezetek és
önszerveződő közösségek beszámolója a 2020. évi támogatások felhasználásáról. előterjesztő: Koltai Péter - polgármester

2. Beszámoló a Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás és a Szentlőrinci
Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 2021. évi ½ éves működéséről.- - előterjesztő: Koltai Péter
– társulási elnök

3. Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi ½ éves működéséről. – előterjesztő:
Wágner Ibolya - intézményvezető
4. Beszámoló a Művelődési Központ és Konyha 2021. évi ½ éves működéséről.
végrehajtásáról. – előterjesztő: Kastal I. Orsolya - igazgató

5. Beszámoló a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi ½ éves működéséről.
előterjesztő: dr. Tóth Sándor - jegyző

6. Beszámoló a köztemető 2021. évi ½ éves működéséről. - előterjesztő: Koltai Péter polgármester

7. Lőrinc-Med Nonprofit Kft. beszámolója a 2021. ½ éves működéséről. – előterjesztő: dr.
Verasztó Hermin - ügyvezető

8. Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. beszámolója a 2021. ½ éves működéséről. előterjesztő: Drávecz Gábor – ügyvezető

9. Szentlőrinci Média Nonprofit Kft. beszámolója a 2021. ½ éves működéséről. –
előterjesztő: Koller Zoltán - ügyvezető

10. Beszámoló a folyamatban lévő közmunkaprogramok állásáról. – Előterjesztő: Koltai
Péter polgármester

11. Gördülő Fejlesztési Terv - felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrész elfogadása
– Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

12. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz –
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester
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13. Beszámoló a városi ingatlanok és a közterületek karbantartási és felújítási feladatainak
időarányos végrehajtásáról. – előterjesztő: dr. Tóth Sándor - jegyző

14. Jelentés az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról, a 2021. évi
első féléves gazdálkodás alakulásáról, tájékoztató a Szentlőrinc Város Önkormányzat
gazdálkodásának 2021. évi első félévi helyzetéről. – Előterjesztő: Koltai Péter
polgármester
15. Előterjesztés a civil szervezetek, önszerveződő közösségek támogatásával kapcsolatos
pályázati kiírásról - előterjesztő: Koltai Péter - polgármester

16. Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása. – Előterjesztő: Koltai Péter
polgármester
Október 28.
1. Beszámoló a folyamatban levő pályázatok aktuális állásáról – előterjesztő: Koltai Péter –
polgármester
2. Közművelődési rendelet felülvizsgálat – előterjesztő: dr. Tóth Sándor – jegyző
3. Civilszervezetekkel kapcsolatos együttműködési
előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

lehetőségek

4. Testvérvárosi kapcsolatok alakulása együttműködési
előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

keretek

felülvizsgálata.

–

felülvizsgálata

–

5. Tájékoztató Szentlőrinc Város közútjainak állapotáról - előterjesztő: Koltai Péter –
polgármester

6. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról –
előterjesztő: dr. Tóth Sándor - jegyző
7. Előterjesztés a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet felülvizsgálatáról előterjesztő: dr. Tóth Sándor - jegyző

November 25.

1. Helyi és települési adórendeletek felülvizsgálata – előterjesztés: dr. Tóth Sándor - jegyző

2. Helyi és a települési adórendeletek végrehajtása, adóellenőrzések tapasztalata –
előterjesztés: dr. Tóth Sándor - jegyző

3. Beszámoló az önkormányzat 2021. évi első háromnegyedéves gazdálkodásáról előterjesztés: dr. Tóth Sándor - jegyző

4. Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletének módosításáról – előterjesztő: Koltai Péter - polgármester

5. Előterjesztés Szentlőrinc város és intézményei 2021. évi belső ellenőrzési jelentéséről és
összefoglaló jelentéséről. – előterjesztő: dr. Tóth Sándor - jegyző
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6. Előterjesztés Szentlőrinc város és intézményei 2021. évi belső ellenőrzési tervének
megtárgyalásáról. – előterjesztő: dr. Tóth Sándor – jegyző

7. Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat
elbírálásáról – előterjesztő: Koltai Péter - polgármester

8. Előterjesztés a 2021. évi költségvetési koncepció megtárgyalásáról. – előterjesztő: Koltai
Péter - polgármester
9. Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok és intézmények beszámolója a
2021. évi háromnegyedéves gazdálkodásukról. – előterjesztők: intézményvezetők,
cégvezetők.

December 16.

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról. – előterjesztő: dr. Tóth Sándor - jegyző

2. Beszámoló a polgármester társulásban végzett munkájáról (2021. évi). – előterjesztő:
Koltai Péter - polgármester
3. Tájékoztató a közfoglalkoztatási programokról – előterjesztő: Koltai Péter - polgármester

4. Temetői rendelet és a temetői díjak felülvizsgálata – előterjesztő: Koltai Péter polgármester

5. A köztisztasági és közterület-használati rendeletek és díjak felülvizsgálata – előterjesztő:
dr. Tóth Sándor - jegyző
6. Az Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi ülésterve. – előterjesztő: Koltai Péter
- polgármester és dr. Tóth Sándor - jegyző

7. A 2021. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása – előterjesztő:
Koltai Péter - polgármester
8. Előterjesztés a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi közszolgálati
tisztviselői alapilletményének emeléséről. – előterjesztő: dr. Tóth Sándor – jegyző
9. Szentlőrinc város Önkormányzat 2022. évi munkaterve.

Az előterjesztés elkészítésének kötelezettséget a hatályos jogszabályok és az SZMSZ szabályozza.

Az előterjesztés elkészítéséért amennyiben azt a jogszabály vagy az SZMSZ másképp nem
szabályozza a polgármester és a – jegyző felel.
Szentlőrinc, 2021. június 24.

Koltai Péter s.k.
Polgármester

Dr. Tóth Sándor s.k.
jegyző
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SZENTLŐRINC VÁROS
2021. évi M U N K A T E R V E

2021. JÚNIUS 24.
SZENTLŐRINC
7940 Szentlőrinc Templom tér 8.

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. évi
MUNKATERVE
Képviselő-testületi ülések ideje és napirendje:
Június 24.
1. Beszámoló a veszélyhelyzet időszakában meghozott polgármesteri döntésekről – előterjesztő:
Koltai Péter – polgármester

2. Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 6/2015. (III.27.) önkormányzati rendeletben telepített
hatáskörök visszavonásáról szóló 20/2020. (XI.16.) polgármesteri rendelet hatályon kívül
helyezéséről - előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

3. Beszámoló a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szigetvári Katasztrófavédelmi
Kirendeltség Szigetvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2020. évi tevékenységéről –
előterjesztő: Koltai Péter - polgármester

4. Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ Szentlőrinc 2020. évi munkájáról - előterjesztő:
Wágner Ibolya – intézményvezető
5. Beszámoló a közfoglalkoztatási program állásáról - előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

6. Beszámoló az elvégzett karbantartási, felújítási munkákról – előterjesztő: dr. Tóth Sándor –
jegyző
1. Beszámoló a folyamatban levő pályázatok aktuális helyzetéről - előterjesztő: Koltai Péter polgármester

2. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások és egyéb helyiségek bérleti
díjának megállapításáról szóló 5/2018. (IV.6.) önkormányzati rendelet módosításáról –
előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

3. Előterjesztés a köztisztaságról szóló 18/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
– előterjesztő: Koltai Péter - polgármester

4. Előterjesztés településrendezési eszközök módosítása tárgyában – előterjesztő: Koltai Péter –
polgármester
5. Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzata 2021. évi munkatervéről – előterjesztő: Koltai
Péter – polgármester

6. Beszámoló a Polgármester 2021. évben kivett szabadságáról – előterjesztő: dr. Tóth Sándor –
jegyző

7. Előterjesztés a Szentlőrinc, 1036/58. hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről (zárt ülés) - előterjesztő:
Koltai Péter – polgármester
8. Javaslat kitüntetések adományozására (zárt ülés) – előterjesztő: Koltai Péter - polgármester
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Július-augusztus
Képviselő-testületi tanácskozási szünet, nyári ülés szükség szerint.
•

Képviselő-testület ünnepi ülése (2021. augusztus) – kitüntetések átadása

Szeptember 30.

1. A városban működő és az önkormányzat által támogatott civil szervezetek és
önszerveződő közösségek beszámolója a 2020. évi támogatások felhasználásáról. előterjesztő: Koltai Péter - polgármester

2. Beszámoló a Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás és a Szentlőrinci
Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 2021. évi ½ éves működéséről.- - előterjesztő: Koltai Péter
– társulási elnök

3. Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi ½ éves működéséről. – előterjesztő:
Wágner Ibolya - intézményvezető
4. Beszámoló a Művelődési Központ és Konyha 2021. évi ½ éves működéséről.
végrehajtásáról. – előterjesztő: Kastal I. Orsolya - igazgató
5. Beszámoló a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi ½ éves működéséről.
előterjesztő: dr. Tóth Sándor - jegyző
6. Beszámoló a köztemető 2021. évi ½ éves működéséről. - előterjesztő: Koltai Péter polgármester

7. Lőrinc-Med Nonprofit Kft. beszámolója a 2021. ½ éves működéséről. – előterjesztő: dr.
Verasztó Hermin - ügyvezető
8. Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. beszámolója a 2021. ½ éves működéséről. előterjesztő: Drávecz Gábor – ügyvezető

9. Szentlőrinci Média Nonprofit Kft. beszámolója a 2021. ½ éves működéséről. – előterjesztő:
Koller Zoltán - ügyvezető
10. Beszámoló a folyamatban lévő közmunkaprogramok állásáról. – Előterjesztő: Koltai Péter
polgármester

11. Gördülő Fejlesztési Terv - felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrész elfogadása –
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester
12. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz –
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

13. Beszámoló a városi ingatlanok és a közterületek karbantartási és felújítási feladatainak
időarányos végrehajtásáról. – előterjesztő: dr. Tóth Sándor - jegyző

14. Jelentés az önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról, a 2021. évi
első féléves gazdálkodás alakulásáról, tájékoztató a Szentlőrinc Város Önkormányzat
gazdálkodásának 2021. évi első félévi helyzetéről. – Előterjesztő: Koltai Péter
polgármester
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15. Előterjesztés a civil szervezetek, önszerveződő közösségek támogatásával kapcsolatos
pályázati kiírásról - előterjesztő: Koltai Péter - polgármester

16. Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása. – Előterjesztő: Koltai Péter
polgármester
Október 28.
1. Beszámoló a folyamatban levő pályázatok aktuális állásáról – előterjesztő: Koltai Péter –
polgármester
2. Közművelődési rendelet felülvizsgálat – előterjesztő: dr. Tóth Sándor – jegyző
3. Civilszervezetekkel kapcsolatos együttműködési
előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

lehetőségek

4. Testvérvárosi kapcsolatok alakulása együttműködési
előterjesztő: Koltai Péter – polgármester

keretek

felülvizsgálata.

–

felülvizsgálata

–

5. Tájékoztató Szentlőrinc Város közútjainak állapotáról - előterjesztő: Koltai Péter –
polgármester

6. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról –
előterjesztő: dr. Tóth Sándor - jegyző
7. Előterjesztés a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet felülvizsgálatáról előterjesztő: dr. Tóth Sándor - jegyző

November 25.

1. Helyi és települési adórendeletek felülvizsgálata – előterjesztés: dr. Tóth Sándor - jegyző

2. Helyi és a települési adórendeletek végrehajtása, adóellenőrzések tapasztalata –
előterjesztés: dr. Tóth Sándor - jegyző

3. Beszámoló az önkormányzat 2021. évi első háromnegyedéves gazdálkodásáról előterjesztés: dr. Tóth Sándor - jegyző

4. Előterjesztés Szentlőrinc Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletének módosításáról – előterjesztő: Koltai Péter - polgármester
5. Előterjesztés Szentlőrinc város és intézményei 2021. évi belső ellenőrzési jelentéséről és
összefoglaló jelentéséről. – előterjesztő: dr. Tóth Sándor - jegyző

6. Előterjesztés Szentlőrinc város és intézményei 2021. évi belső ellenőrzési tervének
megtárgyalásáról. – előterjesztő: dr. Tóth Sándor – jegyző
7. Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat
elbírálásáról – előterjesztő: Koltai Péter - polgármester
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8. Előterjesztés a 2021. évi költségvetési koncepció megtárgyalásáról. – előterjesztő: Koltai
Péter - polgármester
9. Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok és intézmények beszámolója a
2021. évi háromnegyedéves gazdálkodásukról. – előterjesztők: intézményvezetők,
cégvezetők.

December 16.

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról. – előterjesztő: dr. Tóth Sándor - jegyző

2. Beszámoló a polgármester társulásban végzett munkájáról (2021. évi). – előterjesztő:
Koltai Péter - polgármester
3. Tájékoztató a közfoglalkoztatási programokról – előterjesztő: Koltai Péter - polgármester

4. Temetői rendelet és a temetői díjak felülvizsgálata – előterjesztő: Koltai Péter polgármester

5. A köztisztasági és közterület-használati rendeletek és díjak felülvizsgálata – előterjesztő:
dr. Tóth Sándor - jegyző
6. Az Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi ülésterve. – előterjesztő: Koltai Péter
- polgármester és dr. Tóth Sándor - jegyző

7. A 2021. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása – előterjesztő:
Koltai Péter - polgármester
8. Előterjesztés a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi közszolgálati
tisztviselői alapilletményének emeléséről. – előterjesztő: dr. Tóth Sándor – jegyző
9. Szentlőrinc Város Önkormányzat 2022. évi munkaterve.

Az előterjesztés elkészítésének kötelezettséget a hatályos jogszabályok és az SZMSZ szabályozza.

Az előterjesztés elkészítéséért amennyiben azt a jogszabály vagy az SZMSZ másképp nem
szabályozza a polgármester és a – jegyző felel.
Szentlőrinc, 2021. június 24.
Koltai Péter
Polgármester

Dr. Tóth Sándor
jegyző
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Záradék
Elfogadta Szentlőrinc Város Önkormányzata a …./2021. ( VI.24.) KT ülésén.

Hatálybalép 2021. január 24. napjával, hatályát veszti 2021. december 31. napján.
Szentlőrinc, 2021. június 24.

Dr. Tóth Sándor
jegyző
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Szentlőrinc Város Önkormányzata
ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2021. június 24-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére
Tárgy:

Előterjesztő:

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

Véleményezésre megkapta:
Előzetesen tárgyalja:

Beszámoló a Polgármester 2021. évben
kivett szabadságáról
dr. Tóth Sándor – jegyző
Koltai Péter - polgármester
dr. Keresztessy Csilla aljegyző
dr. Tóth Sándor jegyző
egyszerű/minősített
rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)
van, a költségvetésben a fedezet biztosított
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen
lehet tárgyalni
Koltai Péter polgármester
Jogi - Ügyrendi és Humán Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 225/C. § (1) bekezdése szerint
a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap
pótszabadságra jogosult.

A (2) bekezdés szerint a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben
foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság
igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a
szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az
igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti
igénybe.
Szentlőrinc Város Polgármestere a 2020. évről 5 munkanap szabadságot hozott át a 2021. évre,
amely szabadságot 2021. év elején a polgármester felhasznált.

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete jelezte, hogy jegyzői beszámoló
elkészítésére is igényt tart a Polgármester kivett szabadságairól, ezért a Kttv. fent hivatkozott
rendelkezése szerint eljárva, a képviselő-testület részéről érkezett tájékoztatásikötelezettségnek
eleget téve tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy Koltai Péter polgármester 2021-ben az
alábbi napokon töltötte rendes szabadságát:

1

Április hó
21

Május hó
31

Kivett szabadság napok száma: 5 nap

Június hó
16,17,18

Szentlőrinc, 2021. június 15.
Határozati javaslat:

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2021. (….) KT. Határozata
Beszámoló a Polgármester 2021. évben kivett szabadságáról
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Koltai Péter polgármester
2021. évben eddig kivett szabadságáról szóló beszámolóját, és úgy határozott, hogy a tájékoztatást
elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
Határidő: azonnal
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ELŐTERJESZTÉS
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2021. június 24-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére
Tárgy:
Előterjesztő:
Előterjesztést készítette:
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek
megfelel:
A döntéshez szükséges többség:
Döntési forma:
Költségvetési hatása
Az előterjesztést

Véleményezésre megkapta:
Előzetesen tárgyalja:

Előterjesztés a Szentlőrinc, belterület
596/1. hrsz. alatti ingatlan értékesítéséről
Koltai Péter polgármester
dr. Keresztessy Csilla aljegyző
dr. Tóth Sándor jegyző
egyszerű/minősített
rendelet/határozat (normatív, hatósági,
egyéb)
bevételt keletkeztethet
nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen
lehet tárgyalni
Koltai Péter polgármester
Jogi-Ügyrendi és Humán Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Szentlőrinc Város Önkormányzata képviselő-testüvelével folytatott egyeztető megbeszélést
követően Szentlőrinc Város Önkormányzat Polgármestere 33/2021. (II.8.) számú határozatával
úgy döntött, hogy az alábbi ingatlanokat bruttó 7.000,- Ft/ m2 áron értékesítésre kijelöli:
A terület helyrajzi száma
Szentlőrinc, belterület 1036/61
Szentlőrinc, belterület 1036/60
Szentlőrinc, belterület 1036/59
Szentlőrinc, belterület 1036/68
Szentlőrinc, belterület 1036/67
Szentlőrinc, belterület 1036/66
Szentlőrinc, belterület 1036/58
Szentlőrinc, belterület 1036/64
Szentlőrinc, belterület 1036/63
Szentlőrinc, belterület 1036/62
Szentlőrinc, belterület 1036/56

A terület nagysága (m2)
925
925
925
1175
1074
1074
1075
940
880
905
978

A Szentlőrinc, belterület 1036/58. helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan vételi ajánlatot tett
Bogdán József, Szentlőrinc, Pécsi u. 10/A. szám alatti lakos.

A kérelmet megvizsgáltam, és figyelemmel arra, hogy az ingatlan közművesített, az adásvételi
szerződés megkötésének nincs akadálya. Az Önkormányzat érdekében az áll, hogy az ingatlan
mielőbb beépítésre kerüljön, ezért az adásvételi szerződés megkötésére oly módon teszek
javaslatot, hogy a vevő részére egy évre szóló beépítési kötelezettséget ír elő Szentlőrinc Város
Önkormányzata.

+36-73 570-000

Hivatal: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
+36-73 371-125
titkarsag@szentlorinc.hu Honlap: www.szentlorinc.hu
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A vonatkozó helyi önkormányzati rendelet a vagyonhasznosítás tekintetében az alábbi
rendelkezéseket tartalmazza:

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2016.(VII.4.)
önkormányzati rendelet szerint:
9. § (1) Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárgy értékesítésére vagy ellenérték
fejében történő hasznosítására és megterhelésére irányuló döntést megelőzően az adott
vagyontárgy forgalmi (piaci) értékét
a) ingatlan vagyon esetén kettő évnél nem régebbi, ingatlanforgalmi szakértő vagy értékbecslő
által készített forgalmi értékbecslés alapján határozza meg.

15. § (1) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak tulajdonjogának megszerzése,
elidegenítése, bérbeadása, használati jogának átengedése, megterhelése, gazdasági társaságba
vagy alapítványba való bevitele - a (2) és (3) bekezdés kivételével - a képviselő-testület
hatáskörébe tartozik.

A 21. § (1) Az önkormányzati vagyontárgy elidegenítése, használatba vagy bérbeadása illetve
más módon történő hasznosítása a (3) bekezdésben foglaltak kivételével kizárólag
versenyeztetés keretében, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a
szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.
(2) A vagyontárgy elidegenítését, használatba vagy bérbeadását illetve más módon történő
hasznosítását:
a) a képviselő-testület,
b) a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
b) a polgármester,
c) a jegyző,
d) az önkormányzat vagyonhasználó intézményének vezetője
kezdeményezheti.
(3) A vagyontárgy elidegenítésre, hasznosításra való kijelöléséről, a hasznosítás módjáról,
formájáról és a végső döntés meghozataláról a tulajdonosi jogok gyakorlója határoz.
(4) Nem kell versenyeztetési eljárást lefolytatni az alábbi esetekben:

a) ha az önkormányzati vagyontárgy értéke nem éri el
- ingóvagyon esetében a nettó 1.000.000,- (Egymillió) Forintot,
- ingatlanvagyon esetében a nettó 5.000.000,- (Ötmillió) Forintot, (…)

Kérem, hozzanak döntést az ingatlan adásvétele tárgyában.
Szentlőrinc, 2021. június 15.

Koltai Péter s.k.
polgármester
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Határozati javaslat:

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testület
…/2020 (….) KT. Határozata

a Szentlőrinc, belterület 1036/58. helyrajzi szám alatti ingatlan értékesítéséről
1.
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 7.000,- Ft/m2
eladási áron értékesíteni kívánja Bogdán József, 7940 Szentlőrinc, Pécsi u. 10/A. szám alatti
lakos részére a Szentlőrinc, belterület 1036/58. helyrajzi szám alatti ingatlant.

2.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az adásvételi szerződést
aláírja, továbbá a Földhivatal előtt szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
Felelős: képviselő-testület
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester
dr. Tóth Sándor jegyző
Határidő: azonnal
Erről értesül: vevő

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

A Szentlőrinc, belterület 1036/58 helyrajzi szám alatti, természetben
7940 Szentlőrinc, belterület 1036/58 helyrajzi szám alatti
Beépítetlen terület forgalmi értékéről

Szentlőrinc, 2021.06.29

Készítette:
Kárász Zsolt
Ingatlanvagyon értékelő
Névjegyzék száma: 974
7940 Szentlőrinc, belterület 1036/58. helyrajzi szám alatti beépítetlen terület értékelése
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Értékbecslési bizonyítvány
A Szentlőrinc, belterület 1036/58 helyrajzi szám alatti, természetben
7940 Szentlőrinc, belterület 1036/58 helyrajzi szám alatti
Beépítetlen terület megnevezésű ingatlan
Piaci forgalmi értéke az értékelés fordulónapján:

7.000.000,- Ft
azaz
azaz Hétmillió Forint
(a megállapított érték az Áfa összegét tartalmazza)

Az értékelés fordulónapja: 2021.06.29.
Az értékelés részletezését, indoklását a melléklet tartalmazza.

Szentlőrinc, 2021.06.29.

Készítette:
Kárász Zsolt
Ingatlanvagyon értékelő
Névjegyzék száma: 974

7940 Szentlőrinc, belterület 1036/58. helyrajzi szám alatti beépítetlen terület értékelése
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Korlátozó feltételek nyilatkozata
1. Az értékelést végző személy nem vállal felelősséget olyan, később jelentkező
gazdasági vagy fizikai tényezőkért, amelyek befolyásolhatják az értékelésben
megadott értékeket.
2. Az értékelőnek nincs meg a képesítése arra, hogy felismerje a veszélyes,
egészségre ártalmas anyagokat. Az ilyen anyagok jelenléte befolyásolhatja az
ingatlan értékét.
3. A jelentésben jellemzett műszaki állapotot a helyszíni szemle, az ingatlan
tulajdonosának szóbeli tájékoztatása és a részemre adott adatszolgáltatás
alapján mutattam be.
4. Nem végeztem
vizsgálatokat.

épületfizikai,

környezetvédelmi

és

egyéb

hasonló

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

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

Aláírás
Kárász Zsolt

7940 Szentlőrinc, belterület 1036/58. helyrajzi szám alatti beépítetlen terület értékelése
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Előzmények
A megbízó megrendelése alapján a Kárász Értékbecslő Kft. (7940 Szentlőrinc,
Vasút u. 3.) elvégezte a Szigetvári Járási Földhivatalnál, a Szentlőrinc,
belterület 1036/58 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 7940
Szentlőrinc, belterület 1036/58 helyrajzi szám alatti beépítetlen terület
megnevezésű ingatlan értékbecslését.
Az értékelés célja:
Piaci forgalmi érték megállapítása az ingatlan fedezetként való felajánlása
céljából.

A szakértői vizsgálat módszere
A helyszíni szemlét 2021. június 29-én tartottam meg.
A helyszíni szemlét előzetes egyeztetés alapján a Megbízó biztosította, s
egyben tájékoztatott az ingatlan legfontosabb adatairól, jogi helyzetéről,
valamint gondoskodott az ingatlan megtekinthetőségéről.
Kézhez kaptam az értékelendő ingatlan nem hiteles tulajdoni lap másolatát.
Az adatfelvételi és az információs kérdésekre a Tulajdonos a szükséges
tájékoztatást megadta, majd ezt követően elkészítettem a beépítetlen terület
fényképfelvételeit.

Ingatlan-nyilvántartási adatok


Az ingatlan tulajdoni lapja alapján megállapítható adatok:

Az ingatlan címe
Az ingatlan tulajdonosai
A tulajdonosok címe

7940 Szentlőrinc, belterület 1036/58 hrsz.
II-1
Szentlőrinc Város Önkormányzata 1/1
II-1
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.

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

Beépítetlen terület
1075 m2
1036/58
2021.06.23



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



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

Az értékelésnek nem volt tárgya a tulajdoni lapon szereplő bejegyzések
vizsgálata. A tulajdoni lapon lévő bejegyzések tartalmát valósnak fogadtam
el és az ingatlan forgalmi értékének meghatározásakor ezt nem vettem
figyelembe. Az értékelés a 2021. június 29-i állapotnak megfelelő.
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A település története, az ingatlan környezetének jellemzői
Fekvése
Szentlőrinc város Baranya megyében, a Szentlőrinci járás és kistérség
székhelye. A település Pécstől 20, Szigetvártól 16 kilométerre, a Mecseket a
Zselictől elválasztó Bükkösdi-völgy torkolatában, az alföldies jellegű
Ormánságtól északra fekszik. Gazdaságföldrajzi adottságai szerényebb
mértékűek, ásványkinccsel, vagy jelentősebb erdőterületekkel nem
rendelkezik. A vidék, uralkodó talajtípusa a barnaföld. Közúton, a 6-os
főúton. Vonattal a Budapest–Dombóvár–Pécs-vasútvonalon, illetve a
Nagykanizsa–Gyékényes–Barcs–Pécs-vasútvonalon (a két vonal Pécs és
Szentlőrinc között közös szakaszon vezet), illetve a Sellye–Szentlőrincvasútvonalon.
Alapvető kereskedelmi, egészségügyi, oktatási, kulturális és közigazgatási
létesítmények a környéken elérhetőek. Az ingatlan aszfaltozott úton
közelíthető meg, a településen helyi és helyközi buszjárat van.
A település rangja: város
Területe: 27,82 km2
Lakosok száma: 6184 fő
A forgalmi érték meghatározásának tárgyát képező ingatlan Szentlőrinc
központjától keleti irányban, a Szent László utcában, lakó övezetben
található.
A tárgyi ingatlan a városközponttól kb. 2 km-re található, a minimális napi
szükségletet kielégítő kereskedelmi egységek: Élelmiszerbolt (500 m),
Buszmegálló (800 m), az ingatlan közelében, míg az egyéb szolgáltatási és
kereskedelmi egységek, mint Óvoda, Általános és Középiskola, Posta, Orvosi
rendelő, Gyógyszertár a városközpont környékén, az ingatlantól kb. 1
kilométeren belül érhetők el.
Az ingatlan megközelítése tömegközlekedési eszközzel, helyközi buszjárattal
800 m-en belül biztosított.
A terület megfelelő infrastrukturális adottságokkal rendelkezik.
A terület valójában egy beépítésre szánt kertvárosias lakóövezet. Északi,
keleti és nyugati határa családi házakkal beépített. Állapota elhanyagolt. Az
utcában minden közmű ki van építve. A terület kerítettséggel nem
rendelkezik. A telekhatárok csak részlegesen állapíthatók meg.
A térség, illetve az ingatlanok közvetlen környezetének zaj és egyéb
emissziós terhelése alacsonynak mondható.
Környezetszennyező hatást a helyszínen nem tapasztaltam, a területen
környezetszennyező vagy egyéb veszélyes hulladékot a helyszíni szemle
időpontjában nem tároltak.

Közműellátottság és az épületgépészeti elemek
Víz
Szennyvíz
Gáz
Elektromos áram

Utcában
Utcában
Utcában
Utcában

kiépítve
kiépítve
kiépítve
kiépítve

csatlakozási
csatlakozási
csatlakozási
csatlakozási

lehetőség
lehetőség
lehetőség
lehetőség

adott
adott
adott
adott
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Ingatlanpiaci jellemzők és várható kilátások
Baranya megyében nagyobb ingatlanpiaci ingadozások nélkül telt el az
elmúlt időszak. A régió megyéinek ingatlanpiaca továbbra is stagnált,
visszafogott piaci forgalom jellemezte, viszont az árakban további csökkenés
nem igazán tapasztalható. A kistelepülések és városok közötti
árkülönbségek továbbra is jól érzékelhetők.
2021-ban is erős keresleti környezetben folytatódott a hazai ingatlanpiac
élénkülése, ami a lakó ingatlanok piacán az árak dinamikus növekedésében
és a piaci tranzakciók számának emelkedésében is testet öltött.
A hazai ingatlanpiacon megfigyelhető területi különbségek azonban tovább
erősödtek. Az árdinamikát településtípusonként vizsgálva elmondható, hogy
tovább nőtt az árolló a nagyobb és kisebb települések között. Budapesten
25,9 százalékkal nőttek a lakásárak, a vidéki városokban 18,2 százalékkal,
a községekben 2,3 százalékkal. Az átlagos négyzetméterárak községekben
tapasztalt szintje így már a budapesti átlag csupán 21,6 százalékát teszi ki,
amely érték 2016-ban még 36,2 százalék volt.
Az ingatlanról kialakított összbenyomás: megfelelő.
Értékesíthetősége: forgalomképes.
Fentiekre tekintettel az értékelt ingatlan típus forgalomképes, az ingatlan
értékállóságát várhatóan hosszútávon megtartja, de a forgalmi érték
növekedése nem várható.
Nevezett ingatlan településen belüli elhelyezkedése jó, megközelítése minden
járművel lehetséges, adottságainak megfelelően piacképesnek mondható, a
területen az utóbbi években több új ház épült, jelenleg is folynak
építkezések. Ingatlanról kialakított benyomás: jó.
Értékesíthetősége: jó.

Az értékelés során alkalmazható módszerek
Az ingatlan értékének megállapítására három módszer alkalmazható:
- a piaci adatok összehasonlításán alapuló
- a nettó pótlási költség alapú
- a hozamszámítás alapú
I. A piaci összehasonlító adatokon alapuló forgalmi értékelés
Az értékelés a piaci környezet tanulmányozásából indul ki: a megtörtént,
konkrét és ismert adásvételek képezik az összehasonlítás alapját. Az
ingatlanértékeléskor az összehasonlító adatok képeznek egy alaphalmazt,
melyek az értékelt vagyontárgyra jellemző körből származnak. Az
alaphalmazra jellemző átlagos piaci érték az alapérték. Rendszerint
megjelennek olyan, úgynevezett értékmódosító tényezők, melyek az
értékelendő állóeszköz vagyonértékét eltérítik az alapártól. Ezeket a
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tényezőket számításba véve, az alapárból meghatározhatjuk az értékelendő
vagyontárgy piaci forgalmi értékét.
II. A nettó pótlási költség alapú értékelés
Ez az eljárás az adott ingatlan újraépítési költségének becslése a föld
értékének hozzáadásával. Az érték nincs közvetlen összefüggésben a
költséggel. A költség alapú értékelés esetében az ingatlan újraelőállítási
költségéből levonjuk az idő múlása miatti avulást, majd ehhez hozzáadjuk a
földterület becsült forgalmi értékét.
Az eljárás legfontosabb lépései a következők:
- Becsüljük meg az ingatlan értékét, mintha az üres lenne, és képesek
lennénk a lehető legkedvezőbben kihasználni.
- Becsüljük meg az ingatlan felépítményeinek és területi fejlesztéseinek
a jelenleg költségét.
- Becsüljük meg az értékcsökkenés nagyságát, amit a funkcionális
avulás, a fizikai állagromlás, vagyis az üzemelés okozta
elhasználódás vagy külső elhasználódás okozott.
- Vonjuk le az értékcsökkenést a becsült építési és területfejlesztési
költségből.
- Adjuk hozzá a föld becsült értékéhez az értékcsökkentett bekerülési
költséget, s így megkapjuk az ingatlan teljes értékét.
A föld értékét piaci összehasonlításokkal becsülhetjük meg, amikor is az
értékelendő földterület elhelyezkedését, területfejlesztését hasonlítjuk össze
közeli ingatlanokkal, kiigazítást téve a jelentős különbségek terén. Két
lehetőség kínálkozik a felépítmény bekerülési költségének becslésére: az
újraelőállítási és a helyettesítési költség meghatározása.
Az újraelőállítási költség pillanatnyi árakon határozza meg az épület
költségét, a felépítmény jellemzőit.
A helyettesítési költség a költség olyan becslése a napi piaci árakon, amikor
a felépítmény közművei és funkciója csupán hasonló az értékelendő
ingatlanéhoz.
Ezt követően a felbecsült értékcsökkenések mértékét kivonjuk az építési és
területfejlesztési költségből. Az így kapott összeget a földterület értékével
összegezve, megkapjuk az ingatlan teljes értékét.
III. Hozamszámításon alapuló értékelés
Az ingatlan jövőbeni hasznainak és ezek megszerzése érdekében felmerülő
kiadások különbségéből vezeti le az értéket.
A hozamszámítás lépései:
- Ingatlan lehetséges használati módjainak elemzése
- Jövőbeli bevételek és kiadások becslése használati módonként
- Jövőbeli pénzfolyamok felállítása használati módonként
- Tőkésítési kamatláb meghatározása
7940 Szentlőrinc, belterület 1036/58. helyrajzi szám alatti beépítetlen terület értékelése
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-

A pénzfolyamok jelenértékének meghatározása
A legmagasabb jelenérték kiválasztása, mint
alapuló érték

hozamszámításon

A hozamszámítás fő meghatározó tényezői:
- Bevétel/ bérleti díjak
- A bérlet időtartama
- A bérlet feltételei
- A bérleti díj felülvizsgálata
- Hozam
A megbízás alapján feladatom volt ingatlanforgalmi szakvéleményt
nyilvánítani a megtartott helyszíni szemle adatai alapján, továbbá
összehasonlító értékadatok alapján szakértői véleményt készíteni arról, hogy
a fent nevezett ingatlannak mennyi a piaci-forgalmi értéke.
A három értékelési mód közül a piaci összehasonlító adatokon alapuló
értékelést vettem alapul. Telekérték meghatározásánál a másik két
értékelési módszer nem alkalmazható.
Az értékbecslés a piaci érték megállapítására készült, ennek
figyelembevételével az értékelés nem törekszik az épületek és egyéb
ingatlanelemek részletes leírására, középpontjában az értékesíthetőség,
illetve az ingatlanban rejlő tényezők vizsgálata áll.

Összehasonlító adatok áttekintése
Telekingatlan összehasonlító adatai: (Szentlőrinc, 1036/58 hrsz.)
Az ingatlan értékelésénél az összehasonlító adatokat a vizsgált ingatlan
közelében lévő ingatlanokról gyűjtöttem.
Az érték meghatározásánál figyelembe vettem az ilyen jellegű ingatlanok
iránti jelenlegi keresletet és kínálatot. Sor került továbbá az ingatlan
helyszíni megtekintése során a hasonló funkciójú és adottságú
ingatlanok értékadatainak megismerésére, azoknak a tárgyi ingatlannal
történő összehasonlítására.
/Felhasznált adatok forrása: Internet, saját adatbázis/
Az értékbecslés per-, teher- és igénymentes állapotra vonatkozik.
Az értékelés azon feltételezésen alapul, hogy az ingatlanok jelenlegi, jövőbeni
hasznosításával összefüggésben a helyi és országos hatóságoktól és egyéb
szervezetektől valamennyi szükséges engedély, jóváhagyás és felhatalmazás
rendelkezésre áll, ill. ezek beszerezhetők.
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7940 belterület 1036/58, 1036/58 hrsz.
Építményes ingatlan értékelése - Piaci összehasonlító adatok elemzése

Összehasonlítás szempontjai

Értékelendő
Ingatlan címe:

Összehasonlító - 1

Összehasonlító - 2

Összehasonlító - 3

7176 Kozármisleny

7176 Kozármisleny

7176 Kozármisleny

Tagolása:
Környezete:
Jelleg, funkció:

lakó

lakó

lakó

lakó

beépítetlen terület

beépítetlen terület

beépítetlen terület

beépítetlen terület

jó infrastrukturális és
tömegközlekedési
kapcsolatokkal

jó infrastrukturális és
tömegközlekedési
kapcsolatokkal

jó infrastrukturális és
tömegközlekedési
kapcsolatokkal

jó infrastrukturális és
tömegközlekedési
kapcsolatokkal

saját adatbázis

ingatlan.com

ingatlan.com

Infrastrukturális adottságok
(közművek, utak, kerítettség, stb.):

Építés éve:
Műszaki állapot:

Megjegyzés:

Adat forrása:
GAZDASÁGI TÉNYEZŐK
kínálati/adásvételi ár (Ft)
2

telekméret (m )
redukált alapterület (m2)

10 990 000

7 590 000

1 075

1 350

830

1 166

1075,0

1350,0

830,0

1166,0

8 141

9 145

9 348

fajlagos ár (Ft/m2)
kínálat/adásvétel
kínálat/adásvétel időpontja

10 900 000

kínálat

kínálat

kínálat

2021. június

2021. június

2021. június

kínálat/adásvétel korrekciós tényező
korrigált fajlagos ár (Ft/m2)

0,95

0,95

0,95

7 734

8 687

8 881

ÉRTÉKKIIGAZÍTÁS AZ ELHELYEZKEDÉS, MIKROKÖRNYEZET ÉS MINŐSÉG MIATT
kedvezőbb

kedvezőbb

0,80

0,80

0,80

telekméret

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

alapterület

nagyobb

kisebb

hasonló

1,05

0,95

1,00

műszaki állapot

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

építési mód

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

építés éve

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

jogi jelleg miatt

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

megközelíthetőség

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

funkció miatt

hasonló

hasonló

hasonló

1,00

1,00

1,00

közművek

hasonló

kedvezőbb

kedvezőbb

földrajzi elhelyezkedés

1,00

ÖSSZEHASONLÍTÁS KÖVETKEZTETÉSE
SÚLYOZÁS

kedvezőbb

0,95

0,95

6 496

6 272

6 749

33%

33%

34%

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

1 075,00
6 508
6 500
6 987 500

7 000 000
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Összefoglalás
Forgalmi érték meghatározása:

Piaci összehasonlító adatokon alapuló módszer

7 000 000 Ft

Súlyozás

100%

Költség módszer

Nem számolt

Súlyozás

0%

2021. június 29-én a Szentlőrinc Város Önkormányzata (7940
Szentlőrinc, Templom tér 8.) megbízásából elvégeztem a Szentlőrinc,
belterület 1036/58 helyrajzi szám alatti, természetben 7940 Szentlőrinc,
belterület 1036/58 alatti 1075 m2 alapterületű beépítetlen terület
megnevezésű ingatlan értékbecslését.
Az értékbecslésben foglaltak alapján megállapítom, hogy a fent nevezett
ingatlan forgalmi értéke kerekítve:

7.000.000,- Ft
azaz Hétmillió Forint
(a megállapított érték az Áfa összegét tartalmazza)

Szentlőrinc, 2021.06.29

Készítette:
Kárász Zsolt
Ingatlanvagyon értékelő
Névjegyzék száma: 974
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MELLÉKLETEK
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Fényképfelvételek

Környezet

Környezet

Terület látképe

Terület látképe
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Településtérkép
/Szentlőrinc/

Értékelt ingatlan

Értékelt ingatlan
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Értékelt ingatlan
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