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M E G H Í V Ó  
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. július 9. napján kedden 

9.00  órakor  tartandó 

rendkívüli képviselő-testületi ülésére 
 
Helye: Városháza Díszterme (7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.) 
 
Napirend:  
 

1. A Szentlőrinc 080/1. 080/2, 020/7 hrsz-ú ingatlan 77/2019. számon kelt 
vázrajz szerinti területrészének ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adásának kérelmezéséről. 
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester, dr. Keresztessy Csilla aljegyző /jegyző 
távollétében 
 

2. Tájékoztatás a Szentlőrinc Kossuth Lajos u. 1. sz. alatti Társasház 
közgyűlésén hozott döntésekről. 
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester, dr. Keresztessy Csilla aljegyző /jegyző 
távollétében 

 
3. Előterjesztés a Baranya-Víz Zrt.-vel kötendő vállalkozási szerződésről 

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester 
 

4. Előterjesztés az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú, „Hazavárunk 
– Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című projekthez kapcsolódó 
Önkormányzati bérlakás lakhatási pályázat fiataloknak beérkezett 
pályázatok értékelése alapján bírálat. 
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester 

 
5. Előterjesztés a „Hazavárunk - Esély otthon fiatalok számára Szentlőrincen” 

című projekt keretében felújítandó 12 lakás bútor-, elektronikai 
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berendezés- és eszköz beszerzésére beérkezett ajánlatok elbírálása 
tárgyában 
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester 

 
6. Előterjesztés a HUMÁNREAKTOR – szellemi erőforrásfejlesztés Szentlőrinc 

térségének közszolgáltatásaiban című” című, EFOP – 1.5.3-16-2017-00100 
azonosítószámú projekthez kapcsolódó ösztönző utalványok beszerzése. 
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester 

 
7. Egyebek 

 
 

Az ülésre tisztelettel meghívom és megjelenésére feltétlenül számítok! Akadályoztatása 
esetén, kérem, hogy távolmaradását a Titkárságon a 73/570-001 telefonszámon vagy e-
mailben a polghiv@szentlorinc.hu címre  bejelenteni szíveskedjék! 
 
A rendkívüli testületi ülés összehívásának indoka a pályázati határidők megtartása. 
 
Szentlőrinc, 2019. július 3. 
    

 Koltai Péter sk. 
 polgármester 
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Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

HUMÁN BIZOTTSÁGÁNAK 

2019. július 9. napján kedden 

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

1. Előterjesztés települési támogatási kérelmek elbírálása tárgyában 
Előterjesztő: Vörös Sára - elnök 
 

2. Előterjesztés az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú, 
„Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című 
projekthez kapcsolódó Önkormányzati bérlakás lakhatási pályázat 
fiataloknak pályázat keretében beérkezett pályázati anyagok 
értékeléséről 
Előterjesztő: Koltai Péter - polgármester 

 
Az ülésre tisztelettel meghívom és megjelenésére feltétlenül számítok! Akadályoztatása 
esetén, kérem, hogy távolmaradását a Titkárságon a 73/570-001 telefonszámon vagy e-
mailben a aljegyzo@szentlorinc.hu címre  bejelenteni szíveskedjék! 
 
Szentlőrinc, 2019. július 5.     
 
   

 Vörös Sára bizottsági elnök sk. 
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   Szentlőrinc Város Önkormányzata 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2018. július 9-i 

rendes/rendkívüli testületi ülésére 
 

Tárgy:  A Szentlőrinc 080/1. 080/2, 020/7 hrsz-ú 
ingatlan 77/2019. számon kelt vázrajz 
szerinti területrészének ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adásának 
kérelmezéséről 

Előterjesztő: Koltai Pétre polgármester dr. Tóth Sándor 
jegyző 

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

Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek 
megfelel: 

dr. Tóth Sándor jegyző 

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

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

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

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

Sorszám Helyrajzi szám 
1. 0101/247 
2. 0101/251 
3. 0101/276 
4. 0101/282 
5. 0101/273 
6. 096/8 
7. 0101/270 
8. 0101/262 
9. 0101/267 

10. 0101/295 
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11. 0101/288 
12. 0101/106 
13. 0101/291 
15. 0131/1 

 
 
II. Az állami tulajdonú ingatlanok tekintetében a   
  
Sorszám Helyrajzi szám Tulajdonosi jogokat gyakorló 

szervezet 
Vagyonkezelő 

1. 096/3  
 

Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezet (NFA) 

Mecsekerdő Zrt. 

2. 096/4 
 

AM Dunántúli 
Agrárszakképző Központ, 

3. 0109 AM Dunántúli 
Agrárszakképző Központ 

4. 
 

0101/147 Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezet 

5. 080/1,   
 
 

Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. 

Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. 

6. 080/2 Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. 

7. 020/7 Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. 

8. 0101/250,   
 
 

Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. 

Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. 

9. 0101/255 Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. 

10. 0101/257, Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. 

11. 0101/259 Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. 

12. 0101/263 Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása alapján, a testületi döntés szerint a vagyonigénylés jogcíme 
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§-a lenne. Ez az eljárás- ahogyan az MNZ Zrt. 
eljárása mellett a Kormány határozatának birtokában biztosít jogcímet, hogy a vagyonelem 
elidegenítésre kerüljön. A Magyar Közút Nonprofit Zrt ez esetben vagyonkezelői nyilatkozatot bocsát 
ki. Magyar Közút Nonprofit Zrt.  álláspontja szerint az eljárásnak önálló ingatlan képezheti a tárgyát, 
ingatlanrész, illetve vázrajz az átvezetés előtt nem. Véleményük szerint „a vázrajz - annak tartalma 
miatt – valószínűleg nem alkalmas arra, hogy változatlan tulajdonosi és vagyonkezelői jogállás mellett 
átvezetésre kerüljön és kialakuljon az az állami ingatlan, mely az eljárás tárgyát képezi.” A Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. álláspontja alapján e nélkül az MNV Zrt. felé nem tud 080/1, 080/2, 020/7 hrsz-k 
ingatlanrészek tekintetében tulajdonosi és vagyonkezelői jogállás melletti ingatlan – nyilvántartási 
átvezetésre vonatkozó meghatalmazást és vagyonkezelői nyilatkozatot kiadni.  
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. figyelmét felhívtuk, arra, hogy a régi és az új vázrajz között nincs 
jelentős eltérés a vagyonkezelésükben álló ingatlanokra vonatkozóan és korábban az elektronikusan 
megküldött vázrajz tekintetében ilyen kifogást nem emeltek. Továbbá ez esetben az összes 
ingatlanrész tekintetében ismételten le kell folytatni az eljárást, mert az Önkormányzatai 
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tulajdonszerzéshez szükséges telekalakítási eljárás akkor tud megvalósulni, ha a vázrajzon a 
tulajdonosok aláírása szerepel, amely a beruházás megvalósítását és a támogatás lehívását 
gyakorlatilag megakadályozza. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az egyeztetések alapján a korábbi 
álláspontját úgy módosította, hogy „annak érdekében azonban, hogy Társaságunk akadályt a 
beruházás elé ne gördítsen – egyetértésük esetén – ha a jelenlegi vázrajzok tekintetében kibocsátásra 
került vagy kerülő közútkezelői nyilatkozatot megküldik részemre, a változási vázrajzok változatlan 
tulajdonosi és vagyonkezelői jogállás melletti ingatlan – nyilvántartási átvezetésre vonatkozó 
meghatalmazást és vagyonkezelői nyilatkozatot bocsát ki, a vázrajzokat jóváhagyja és e tekintetben 
megkeresheti az Önkormányzat az MNV Zrt. Pécsi Irodáját.” A fentiek alapján, megkerestük a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Igazgatóságát. 
  
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2019. (I.25.) KT. határozatában döntött, hogy 
a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00009 kódszámú projekt, a Szentlőrinc – Tarcsapuszta kerékpárút 
beruházás megvalósítása érdekében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (1) 
bekezdés c) pontja alapján a Szentlőrinc, 080/1. helyrajziszámú, a 4/2019. (I.25.) KT. határozata 
alapján a Szentlőrinc, 080/2. helyrajziszámú a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében álló ingatlanból 238 m2 nagyságú terület, 12/2019. (I.25.) KT. 
határozata alapján, a Szentlőrinc, 020/7. helyrajziszámú, a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében álló ingatlanból 1356 m2 nagyságú terület tulajdonjogát - 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 16. pontja szerint - 
ingyenesen átvenni kívánja. 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 13. §-a és (a 
továbbiakban: Vtv.) Vtv. 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján az állami vagyon tulajdonjoga helyi 
önkormányzat javára – törvényben törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban foglalt 
feladatai elősegítése érdekében – ingyenesen átruházható. A tulajdonjog átruházásának részletes 
szabályait az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Vhr.) tartalmazza. 
 
A KÉRELEM KÖTELEZŐ ALAKI-TARTALMI KELLÉKEI: A KÉRELEM BENYÚJTÁSA:  
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 13. §-a és az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdésének c) pontja 
alapján az állami vagyon tulajdonjoga helyi önkormányzat javára – törvényben törvény felhatalmazása 
alapján kiadott jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében – ingyenesen átruházható. A 
tulajdonjog átruházásának részletes szabályait az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 
254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) tartalmazza. A Vhr. 50. § (2) bekezdése 
értelmében az ingyenes önkormányzati tulajdonba adási kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia, 
illetve ahhoz csatolni szükséges: a) a tulajdonba adásra vonatkozó igényt [vagyis határozott kérelmet], 
megjelölve a konkrét felhasználási célt [az adott ingatlanra vonatkozó, egyedileg meghatározott pontos 
célkitűzést, amely nem egyenlő a segítendő feladat fogalmával], valamint a segítendő feladatot [pl. a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Ötv.) 
vagy egyéb vonatkozó jogszabályban meghatározott valamely konkrét önkormányzati feladatot] és az 
azt előíró jogszabályi rendelkezést [a megjelölt feladatnak megfelelően pl. az Ötv. 13. § (1) 
bekezdésére történő hivatkozást]; b) az Önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy vállalja a tulajdonba 
adás érdekében felmerülő költségek - ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – 
megtérítését; c) a képviselő-testület vagy közgyűlés határozatát, amely az állami vagyon igényléséről 
hozott döntést tartalmazza [tekintettel arra, hogy az Önkormányzat nevében a képviselő-testület jár el, 
az a), b) és d) pontban írtakat is a képviselő-testületi határozatban szükséges feltüntetni]; d) védettség 
(örökségvédelmi, természetvédelmi, illetve Natura 2000) fennállása esetén annak megjelölését, 
valamint az ahhoz kapcsolódó kötelezettségek vállalását. Afentieket a képviselő-testület vagy 
közgyűlés határozatába kell foglalni (ez a célszerűbb megoldás) vagy/és a határozatban az állami 
vagyon igényléséről szóló döntés mellett fel kell hatalmazni a helyi önkormányzat vezetőjét 
(polgármester, közgyűlés elnöke, főpolgármester), hogy az egyes jognyilatkozatokat az ingyenes 
tulajdonba adással kapcsolatos eljárás során megtegye. (Képviselő-testületi/közgyűlési határozat-
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MINTA letölthető a oldalon, az „Eljárási dokumentumok” menüpontból.) A kérelmet Vhr. 50. § (1) 
bekezdése alapján az MNV Zrt-hez, vagy az érintett vagyonelem vagyonkezelőjéhez kell benyújtani. 
A kérelem MNV Zrt. részére történő benyújtására lehetőség van postai úton (cím: 1133 Budapest, 
Pozsonyi út 56.), vagy személyesen az MNV Zrt. Központi Iktatójában (cím: 1133 Budapest, Pozsonyi 
út 56., földszint. Az ügyfélfogadás rendje: hétfőtől csütörtökig 8.10-17.00-ig, pénteken 8.10-14.30-ig. 
Az Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-1/237-4190). www.mnv.hu Amennyiben a kérelem a 
vagyonelem vagyonkezelőjéhez kerül benyújtásra, úgy az a benyújtott kérelmet véleményével, 
javaslatával együtt továbbítja az MNV Zrt-hez. A vagyonkezelésbe adott ingatlanok tulajdonjogának 
térítésmentes átruházásához a vagyonkezelő irányítását (felügyeletét) ellátó szerv – jellemző az érintett 
szakminisztérium – előzetes hozzájárulása is szükséges. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi 
LXXXVII. törvény alapján (NFAtv.) a Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanokra vonatkozó igény 
esetén a kezdeményezést a Nemzeti Földalapkezelő Szervezethez (1149 Budapest, Bosnyák tér 5; ) 
kell benyújtani, mivel az MNV Zrt. a Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanokat érintő igény esetében 
nem jogosult eljárni. Fontos megjegyezni azonban, hogy az NFA tv. a Nemzeti Földalapba tartozó 
ingatlanok ingyenes tulajdonba adását lényegesen szűkebb körben teszi lehetővé. Az MNV Zrt. a 
térítésmentes tulajdonba adásra vonatkozó kezdeményezést megvizsgálja abból a szempontból, hogy 
az megfelel-e a jogszabályokban előírt alaki-tartalmi kellékeknek. Mivel a helyi önkormányzatok és a 
többcélú kistérségi társulások javára ingyenesen átruházható vagyonelemek összesített bruttó forgalmi 
értéke a Vtv. 36. § (4) bekezdése szerint nem haladhatja meg a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 6. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott éves 
keretösszeget (20 milliárd Forint), a döntéshozatalt megelőzően az MNV Zrt. az ingatlanok becsült 
forgalmi értékét is megállapítja. Az eljárás megkönnyítése érdekében a kérelmezőnek is elvi 
lehetősége van arra, hogy az ingatlan értékelését szakértővel elvégeztesse (és kezdeményezését az 
értékbecsléssel együtt nyújtsa be), azonban a szakértői véleményt az MNV Zrt. ebben az esetben is 
felülvizsgálja. Egyes különleges jellegű vagyontárgyak (pl. műalkotások, egyéb ingóságok) esetében 
az MNV Zrt. felkérheti a kezdeményezőt, hogy a vagyontárgy(ak) becsült forgalmi értékének 
megállapítása érdekében intézkedjen, különös tekintettel arra, hogy az ingyenes tulajdonba adással 
kapcsolatosan felmerülő költségek a kérelmezőt terhelik. Az MNV Zrt. a Vhr. 50-51. §-aiban 
meghatározott alaki és tartalmi feltételeknek megfelelő kezdeményezés esetén az önkormányzati 
kérelmet vagyongazdálkodási, költségvetési és elhelyezési szempontból is megvizsgálja, és ezt 
követően dönt arról, hogy az ingyenes vagy ellenérték fejében történő tulajdonba adást vagy az érintett 
vagyonelemek egyéb módon történő hasznosítását támogatja-e. Ha a kezdeményezés a jogszabályi 
feltételeknek nem felel meg, az MNV Zrt. erről az önkormányzatot értesíti, és – amennyiben erre 
lehetőség van – felhívja a szükséges hiányosságok pótlására vagy/és a kérelem kiegészítésére. 
Amennyiben a kezdeményezés a jogszabályi feltételeknek megfelel, az MNV Zrt. a tulajdonba adási 
kérelem és az érintett vagyonelem egyedi jellemzőinek vizsgálata alapján meghatározza az ingyenes 
tulajdonba adáshoz szükséges további iratok, engedélyek körét, és közvetlenül intézkedik azok 
beszerzése érdekében, illetve erre felhívja az önkormányzatot. www.nfa.hu  
 
ATULAJDONBA ADÁST KIZÁRÓ OK: DÖNTÉSHOZATAL: AZ INGYENES TULAJDONBA 
ADÁSSAL JÁRÓ, AZ ÖNKORMÁNYZATOT TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEK:  
 
A jogszabályi feltételeknek megfelelő ingyenes vagyonátruházási kérelmek tárgyában a Vtv. 36. § (3) 
bekezdése alapján a Kormány hoz döntést. AVhr. 51. § (7) bekezdése értelmében az MNV Zrt. – az 
állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter útján – negyedévente tesz ingyenes tulajdonba adásra 
vonatkozó javaslatot a Kormány részére, azzal, hogy az előterjesztésben csak azon igények tüntethetők 
fel, amelyekre vonatkozóan a hiánytalan kérelem legkésőbb az adott negyedév utolsó napját hatvan 
nappal megelőzően megérkezett az MNV Zrt-hez. (A negyedév utolsó napjáig beérkezett kérelmet 
ugyanakkor nem kötelező az adott negyedév utolsó napjáig a miniszter részére megküldeni, ha a 
szükséges előkészítés lebonyolítására ezen időszak alatt nem volt lehetséges.) Helyi önkormányzatok 
ingóság tulajdonba adására vonatkozó kezdeményezése esetén évente önkormányzatonként 10 millió 
Forint nyilvántartási értékig a tulajdonba adásról az MNV Zrt. Igazgatósága saját hatáskörben jogosult 
dönteni (de a becsült forgalmi érték megállapítása ebben az esetben is szükséges). Az 
önkormányzatonként számítandó évi 10 millió forintos keret kimerülése vagy 10 millió forintot 
meghaladó nyilvántartási értékű ingóság esetén – az ingatlanokhoz hasonlóan – a Kormány jogosult 

http://www.nfa.hu/
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döntést hozni a térítésmentes átadásról. A Kormány illetve a kisebb értékű ingóságok esetén az 
Igazgatóság döntéséről – ideértve a szerződéskötéshez szükséges legfontosabb tudnivalókat is – az 
MNV Zrt. a döntéshozatalt és az annak megfelelő szerződésminta kidolgozását követően 
haladéktalanul tájékoztatja a kérelmezőt. A kérelem döntéshozók által történő támogatása esetén az 
MNV Zrt. az ingyenes tulajdonjog átruházására vonatkozóan a kérelmezővel szerződést köt. Az MNV 
Zrt. kifejezetten kéri az ingyenes tulajdonba adás iránti kérelmet benyújtani szándékozókat, hogy csak 
a jövőbeli felhasználással kapcsolatos előírások részletes áttekintését és mérlegelését követően 
kezdeményezzék valamely vagyonelem tulajdonjogának térítésmentes átruházását, mivel az ingyenes 
tulajdonba adás jelentős – a későbbiekben nem módosítható –, alább ismertetett főbb 
kötelezettségekkel jár az önkormányzatok számára (Nvt. 13. § alapján): a) az önkormányzat a nemzeti 
vagyoni körből ingyenesen tulajdonba adott ingatlant a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig 
nem idegenítheti el, és a juttatás céljának megfelelően köteles hasznosítani, valamint állagát megóvni; 
b) az önkormányzat az átruházott vagyon hasznosításáról évente köteles beszámolni az MNVZrt felé. 
c) Az ingyenesen tulajdonba adott ingatlanon e törvény erejénél fogva 15 évig elidegenítési tilalom áll 
fenn. Az elidegenítési tilalomnak az átruházó javára szóló ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzését 
a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg az MNVZrt kérelmezi. Az 
elidegenítési tilalom azon személlyel szemben nem áll fenn, aki az ingatlant az ingatlan tulajdonosára 
ingyenesen átruházta. d) A c) pont szerinti elidegenítési tilalmat az a) pont szerinti határidő leteltét 
követően a tulajdonos kérelmére törölni kell az ingatlan-nyilvántartásból. Felhívjuk a T. 
Önkormányzatok figyelmét, hogy az MNV Zrt., a Kormány vagy az ingyenes tulajdonba adáshoz 
hozzájárulását adó vagyonkezelő a vonatkozó jogszabályi előírásokban rögzített feltételeken túl 
további, az ingyenes vagyonátadás jogosultja által teljesítendő kötelezettségeket is előírhat. Az MNV 
Zrt. az ingyenesen átruházást követően, az elidegenítési tilalom hatálya alatt – a tulajdonjogot 
megszerző fél kezdeményezésére – egyedi döntéssel hozzájárulhat az átruházott vagyon fejlesztését, 
korszerűsítését, felújítását szolgáló hitelfelvétel vagy állami, valamint európai uniós támogatás 
érdekében történő megterheléséhez, továbbá ezen teherrel biztosított igény kielégítése érdekében 
történő elidegenítéséhez. A sportcélú ingatlanok vonatkozásában ezen egyedi döntést a sportigazgatási 
szerv hozza meg. Az ingyenesen átruházott vagyon juttatási célnak megfelelő felhasználását a 
térítésmentes tulajdonba adásról szóló szerződés és a vonatkozó jogszabályok által biztosított keretek 
között az MNV Zrt. vizsgálhatja. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a tulajdonjogot megszerző fél 
a célhoz kötött hasznosításra vonatkozó törvényi előírásnak részben vagy egészben nem tesz eleget, 
köteles az MNV Zrt felszólítására, az abban meghatározott határidőig a jogsértő állapotot 
megszüntetni. A jogsértő állapot megszüntetésére szabott határidő elmulasztása esetén a tulajdonjogot 
megszerző fél köteles az átadásról szóló szerződésben rögzített forgalmi értéknek a kötelezettség 
megsértésének napjától számított mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegét a vagyont átadó 
szervezet felszólítására, az abban meghatározott határidőig nemteljesítési kötbérként megfizetni. Az 
MNV Zrt a jogsértő állapot határidőre történő megszüntetésének elmulasztása esetén a nemteljesítési 
kötbér követelése helyett az ingyenes tulajdonjog átruházást eredményező szerződéstől elállhat. 
Amennyiben a szerződéskötést követően a jogszabályban és a vagyonátruházást tartalmazó 
szerződésben előírt feltételeknek az önkormányzat nem tud eleget tenni, a szerződésszegés akár az 
ingyenesen tulajdonba adott vagyontárgy becsült forgalmi értékének kamattal növelt összegének 
megfizetését is maga után vonhatja. E következmények mérséklésére, a fizetendő összeg elengedésére 
az MNVZrt-nek – a jogosult gazdálkodási helyzetétől függetlenül – sajnos nincsen lehetősége.  
 
A fentiek alapján a tovább lépéshez szükséges a korábbi önkormányzati döntések alapján a határozati 
javaslatok elfogadása. Megjegyezzük azonban, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 6. § (1) bekezdése alapján az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 
nemzeti vagyon - a (2)-(3a) bekezdésben és a 14. § (1) bekezdésében (Nvtv. 14. § (1) bekezdése szerint, 
amennyiben törvény a helyi önkormányzat feladatát más helyi önkormányzat feladataként vagy állami 
feladatként, illetve állami feladatot helyi önkormányzat feladataként állapít meg, a feladat ellátását közvetlenül 
szolgáló és ahhoz szükséges helyi önkormányzati, illetve állami vagyonnak a feladatot átvevő részére történő 
tulajdonba adása nyilvántartási értéken való átvezetéssel, ingyenesen történik. Ez a rendelkezés arra az esetre is 
vonatkozik, ha az állam vagy az önkormányzat a közfeladat részét képező feladatot ad át, és ennek a feladatnak 
az ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz szükséges vagyonelem tulajdonjoga kerül ingyenesen átruházásra.) 
foglalt kivétellel - nem idegeníthető el, vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra 
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közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, vezetékjog, vagy 
ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog 
kivételével nem terhelhető meg, biztosítékú nem adható, azon osztott tulajdon nem létesíthető. Ezen 
tilalom az állam vagy a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyonba tartozó 
javak teljes terjedelme tekintetében fennáll. az MNV Zrt. az Önkormányzat tulajdonszerzését kötheti a 
terület átminősítéséhez mivel a vázrajzon pirossal bekarikázott terület elidegenítési és terhelési tilalom 
alatt áll mint a közút, melyet értelmezhet úgy, hogy a megvásárolni kívánti ingatanrészeket önálló 
hrsz-ú ingatlanná kell alakítani melyek átminősítése után adhatók át az önkormányzat tulajdonába. 
Ezen esetben azonban az ingatlan alakítási eljárást ismételten le kell folytatni a teljes ingatlanállomány 
tekintetében. Megjegyezzük azt is, hogy célszerűbb bár kétség nélkül költségesebb eljárás lett volna, 
ha a telekalakítás hrsz-ént való lefolytatása mely esetben ez a fajta eljárás nem veszélyeztetné a többi 
ingatlan tulajdonba vételét ezért a további esetekben e szerint javasolt eljárni. 
 
Kérem a T. Képviselő-testület az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozat-tervezetben 
foglaltak szerint szíveskedjen elfogadni.  
 
Kérem, hozzanak döntést a rendelet-tervezetek elfogadása tárgyában. 
 
Szentlőrinc, 2019. július 3. 
 

Koltai Péter dr. Tóth Sándor 
polgármester sk. jegyző sk. 

 
 
Határozati javaslat   
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2019.( VII.9.) KT. Határozata 

 
a Szentlőrinc, 080/1. hrsz-ú ingatlan 77/2019. számon kelt vázrajz szerinti 

területrészének ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelmezéséről 
 

1. Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 
kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a Magyar Közút Nonprofit Zrt 
vagyonkezelésében) lévő 7940 Szentlőrinc, 080/1 helyrajzi számon felvett, kivett: országos 
közút megnevezésű, 1.6354 m2 területű ingatlan 77/2019. számon kelt vázrajz szerinti 1/1 
tulajdoni hányadának 2969 m2 nagyságú területrészének ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adását. 
 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott településfejlesztés, 2.) 
pontjában meghatározott településüzemeltetés; 4. pontjában meghatározott az egészséges 
életmód segítését célzó szolgáltatások; 11. pontjában meghatározott helyi környezet- és 
természetvédelem; feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és Szentlőrinc-
Tarcsapuszta kerékpárút létesítése célra kívánja felhasználni. 
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3. Szentlőrinc Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – 
ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. 
 

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

 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 7940 Szentlőrinc, 080/1 hrsz.-ú 

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

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 7940 Szentlőrinc, 080/1 hrsz.-ú 
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 
 

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

Határidő: értelemszerűen,  
Kapja: Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 

Határozati javaslat   
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2019.( VII.9.) KT. Határozata 

 
a Szentlőrinc, 080/2. hrsz-ú ingatlan 77/2019. számon kelt vázrajz szerinti 

területrészének ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelmezéséről 

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

CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 
kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a Magyar Közút Nonprofit Zrt 
vagyonkezelésében) lévő 7940 Szentlőrinc 080/2 helyrajzi számon felvett, kivett: országos 
közút megnevezésű, 1.4613 m2 területű ingatlan 77/2019. számon kelt vázrajz szerinti 1/1 
tulajdoni hányadának 238 m2 nagyságú területrészének ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adását. 
 

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

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

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) 
védettség alatt.  
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5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 7940 Szentlőrinc, 080/2 hrsz.-ú 
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. 
felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 
 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 7940 Szentlőrinc, 080/2 hrsz.-ú 
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 
 

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

Határidő: értelemszerűen,  
Kapja: Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 

 Határozati javaslat   
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2019.( VII.9.) KT. Határozata 

 
a Szentlőrinc, 020/7. hrsz-ú ingatlan 56/2018 számon kelt vázrajz szerinti 

területrészének ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kérelmezéséről 
 

1. Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél 
kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a Magyar Közút Nonprofit Zrt 
vagyonkezelésében) lévő 7940 Szentlőrinc,  020/7 helyrajzi számon felvett, kivett: országos 
közút megnevezésű, 1.8729 m2 területű ingatlan 56/2018 számon kelt vázrajz szerinti 1/1 
tulajdoni hányadának 1356 m2 nagyságú területrészének ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adását. 
 

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

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

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

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 7940 Szentlőrinc, 020/7 hrsz.-ú 

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

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 7940 Szentlőrinc, 020/7 hrsz.-ú 
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 
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Felelős: Képviselő-testület, végrehajtásért: 5-6 pont tekintetében: Koltai Péter polgármester, 
Határidő: értelemszerűen,  

Kapja: Nemzeti Eszközkezelő Zrt. 
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   Szentlőrinc Város Önkormányzata 
ELŐTERJESZTÉS 

 
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. július 9-i 

rendes/rendkívüli testületi ülésére 
 

Tárgy: Előterjesztés a Baranya-Víz Zrt.-vel 
kötendő vállalkozási szerződésről 

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

dr. Tóth Sándor jegyző 

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

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

lehet tárgyalni 
Véleményezésre megkapta: Koltai Péter polgármester 
Az előterjesztésnek költségvetési kihatása van, a költségvetési rendeletben fedezettel 

rendelkezik. 
Az előterjesztés elfogadása előtti társadalmi 
egyeztetésre vonatkozó tájékoztatás 

Nem került lefolytatásra, felettes jogi 
szabályozás nem írja elő. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Baranya-Víz Zrt. Szigetvári Üzemigazgatósága az S-00002-00519/2019. számú 
megkeresésében a Szentlőrinci szennyvíztisztító telepen az I.  anoxikus térben üzemelő 1 db 
FLYGT SR4630 típusú keverő berendezés felújítási igényét jelentette be.  
 
A felújítást a berendezés műszaki állapota és teljesítménye helyreállítása érdekében kéri. 
A költségeket a bérleti díj terhére kívánja elszámolni. 
 
Kérem, hozzanak döntést a vállalkozási szerződés megkötése tárgyában. 
 
Szentlőrinc, 2019. július 9. 
 
       Koltai Péter polgármester 
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Határozati javaslat: 
 

 
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2019.(VII.9.) KT. határozata 
 
Szentlőrinci szennyvíztisztító telepen az I. számú anoxikus térben üzemelő 1 db FLYGT 

SR4630 típusú keverő berendezés felújítása 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentlőrinci szennyvíztisztító telepen 
az anaerob medencében üzemelő 1db FLYGT SR4630 típusú keverő berendezés felújításának 
szükségességét megtárgyalta, és a kalkulációban feltüntetett 448.482 Ft+ÁFA 121.090 Ft = 
569.572 Ft összeggel elfogadta úgy, hogy a költségeket a bérleti díj terhére kell elszámolni.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 

 
Felelős:képviselő-testület 

Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 













      Szentlőrinc Város Önkormányzat 

ELŐTERJESZTÉS 

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének  2019. július 9-ei 

rendes/rendkívüli testületi ülésére 

Tárgy: 
Ösztönző utalványok beszerzése az 

EFOP-1.5.3-16-2017-00100 számú 

Humánreaktor projekt keretein belül. 

 
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester 

Előterjesztést készítette: Tóth-Lauts Brigitta 

Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek 
megfelel: 

dr. Tóth Sándor jegyző 

A döntéshez szükséges többség: egyszerű/minősített 

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

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

Véleményezésre megkapta: Koltai Péter polgármester 
Előzetesen tárgyalja:  

 

 

 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
Szentlőrinc Város Önkormányzat az EFOP-1.5.3-16-2017-00100 azonosítószámú „Humánreaktor – 
szellemi erőforrás fejlesztés Szentlőrinc térségének közszolgáltatásaiban” című projektje kapcsán 
ösztönző utalványok beszerzésére vonatkozóan ajánlatkérési dokumentációt állított össze és küldött ki 
2019. május 28. napján. 

Az érvényes árajánlatot benyújtó vállalkozások a következők voltak: 

 Edenred Magyarország Kft. - 1134 Budapest, Váci út 45 



 Tesco Globál Zrt. - 2040 Budaőrs, Kinizsi út 1-3. 

 Penny-Market Kft. - 2351 Alsónémedi, Penny u. 2 

 Spar Magyarországi Kereskedelmi Kft. - 2060 Bicske, Spar út 

 
A beérkezett árajánlatokat 2019. július 3-án a pályázat menedzsmentje és a szakmai vezető bontotta ki 
és bírálta el, melynek eredményeképp megállapították, hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozás 
a Tesco-Global Zrt. volt az alábbiak alapján: 

Edenred Magyarország Kft. 

1134 Budapest, Váci út 45. 

 
nettó 1.522.500,- Ft + 6075,- Ft ÁFA azaz bruttó 

1 528 575,- Ft 

  Tesco-Globál Zrt. 

2040 Budaőrs, Kinizsi út 1-3 

 
nettó 1.500.000,- Ft + 0 Ft ÁFA azaz bruttó 

1.500.000,- Ft 

Penny-Market Kft. 

2351 Alsónémedi, Penny u. 2 

 
A Penny-Market Kft. megkeresésünkre az alábbi 
választ adta: “Ezúton tájékoztatjuk, hogy email 

útján nem áll módunkban ajánlatot adni” 
Honlapjukon ajándékkártya vásárolható, melyet 

tetszőleges összeggel lehet feltölteni. 

Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. 

2060 Bicske, Spar u. 

Írásbeli megkeresésünkre nem kívánt ajánlatot 
adni 

www.spar.hu honlapon szereplő tájékoztató alapján 
nettó 1. 500.000,- Ft  

(egyéb információ nem áll rendelkezésre) 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a bírálat eredményének tudomásul vételére, illetve kérem 
hozzájárulásukat a nyertes vállalkozással történő szerződés megkötéséhez. 

Szentlőrinc, 2019. július 09. 

          Koltai Péter 
         polgármester 

Határozati javaslat: 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testület 
……/2019.( VII.09.) KT. H a t á r o z a t a 

 
Az EFOP-1.5.3-16-2017-00100 számú „Humánreaktor – szellemi erőforrás fejlesztés Szentlőrinc 

térségének közszolgáltatásaiban” című projekt keretében Ösztönző utalványok beszerzésére 
beérkezett ajánlatok elbírálása  

 

1., Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést jóváhagyta, a bírálati 
döntést elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel a Tesco- Globál Zrt.-vel  
történő szerződés előkészítésével és megkötésével. 

http://www.spar.hu/


 

Felelős: Képviselő-testület 
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
 

 



Szentlőrinc Város Önkormányzat 

ELŐTERJESZTÉS 

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. július 09-i 

rendes/rendkívüli testületi ülésére 

Tárgy: Előterjesztés a „Hazavárunk - Esély 
otthon fiatalok számára Szentlőrincen” 
című projekt keretében felújítandó 12 
lakás bútor-, elektronikai berendezés- és 
eszköz beszerzésére beérkezett ajánlatok 
elbírálása tárgyában 

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester 

Előterjesztést készítette: Szemelyácz-Storcz Mónika 

Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek 
megfelel: 

dr. Tóth Sándor jegyző 

A döntéshez szükséges többség: egyszerű/minősített 

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

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

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

 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Szentlőrinc Város Önkormányzat az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú 
„Hazavárunk – Esély otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című projektje kapcsán 
ajánlatkérési dokumentációt állított össze és küldött ki 2019. június 21. napján. 

Önkormányzatunk az ajánlatkérést Az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 számú „Hazavárunk – 
Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című projekt keretében felújítandó 12 lakás 
bútor- elektronikai berendezés és eszköz-beszerzésének ellátása tárgyában indította. 

Az érvényes árajánlatot benyújtó vállalkozások a következők voltak: 

• Digistar Kft. 7623 – Pécs, Szabadság u. 48.5 
• Print Copy Irodatechnikai Kft. 7622 – Pécs, Siklósi út 22. 
• Duna Sector Real Estate Kft. 1081 – Budapest, Népszínház u 19. félemelet 4/A 



A beérkezett árajánlatokat 2019. július 02-án a pályázat menedzsmentje és a szakmai vezető 
bontotta ki és bírálta el, melynek eredményeképp megállapították, hogy a legkedvezőbb 
árajánlatot adó vállalkozás az Duna Sector Seal Estate Kft. volt az alábbiak alapján: 

 Digistar Kft. 

 7623 – Pécs, Szabadság u. 48.5 

nettó 12.971.315,- Ft + 27 % ÁFA azaz 
bruttó 16.473.570,- Ft 

 Print Copy Irodatechnikai Kft. 

 7622 – Pécs, Siklósi út 22. 

nettó 13.074.355,- Ft + 27 % ÁFA azaz 
bruttó  16.604.431,- Ft 

 Duna Sector Real Estate Kft. 

 1080 – Budapest, Népszínház u. 19 félem.4/A 

  

 

nettó 11.969.131,- Ft + 27 % ÁFA azaz 
bruttó 15.200.796,- Ft 

 
 

A lakások bútor- és eszközbeszerzésének ellátására Szentlőrinc Város Önkormányzatának a 
pályázat keretein belül a fedezet rendelkezésére áll, önerőt nem szükséges biztosítania. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a bírálat eredményének tudomásul vételére, illetve 
kérem hozzájárulásukat a nyertes vállalkozással történő megbízási szerződés megkötéséhez. 

Szentlőrinc, 2019. július 02. 

          Koltai Péter 
         polgármester 

Határozati javaslat: 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testület 
……/2019.(VII.09.) KT. H a t á r o z a t a 

 
Az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 számú „Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára 

Szentlőrincen” című projekt keretében felújítandó 12 lakás bútor-, elektronikai 
berendezés és eszköz-beszerzésére beérkezett ajánlatok elbírálása tárgyában 

 

1., Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést jóváhagyta, a 
bírálati döntést elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel a Duna 
Sector Real Estate Kft-vel (1081 – Budapest, Népszínház u. 19. félemelet 4/A.) történő 
megbízási szerződés előkészítésével és megkötésével. 

 

Felelős: Képviselő-testület 
Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester 

Határidő: azonnal 
 



 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2019. július 09-i 
rendes/rendkívüli testületi ülésére 

 
Tárgy: Önkormányzati bérlakás lakhatási 

pályázat az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 
azonosítószámú, „Hazavárunk – Esély 
Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” 
című projekthez kapcsolódóan 

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

dr. Tóth Sándor jegyző 

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

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

lehet tárgyalni 
Véleményezésre megkapta: Koltai Péter polgármester 
Előzetesen tárgyalja: Humán Bizottság 

 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú, „Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára 
Szentlőrincen” című projektben kötelezően megvalósítandó az önkormányzati bérlakás lakhatási 
pályázat a 18-33 év közötti célcsoport számára. Ennek végrehajtásához Szentlőrinc Város 
Önkormányzat pályáztatási eljárást folytatott le. 
 
Felhívjuk a Tisztelt Képviselő Testületi Tagok figyelmét arra, hogy a beterjesztett dokumentum 
nevesítetten titoktartási kötelezettség alá esik, mivel európai uniós pályázati forrás 
továbbpályáztatásához kapcsolódik. 
 
Előzmények: 
 
Szentlőrinc Város Önkormányzat hatályos Támogatási Szerződéssel rendelkezik EFOP-1.2.11-16-
2017-00010 azonosítószámú, „Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című 
projektre. A projekt megvalósítása 2018. február 01-én kezdődött. A projekt egyik kötelező 
szakmai feladata: önkormányzati bérlakás lakhatási pályázat a 18-33 év közötti célcsoport 
számára.  
 
 
Javaslattétel: 
 
Az önkormányzati bérlakás lakhatási pályázat megvalósításához szükséges volt önkormányzati 
pályázat meghirdetésére. A pályázati felhívás megjelentetésének dátuma: 2019. június 03. 
E pályázati körben maximum 2 évre nyerhető az önkormányzati bérlakásokban lakhatás, mely 
önkéntes közösségi munka elvégzéséhez kötött.  



 
 
A pályázati felhívásra 22 db pályázat került benyújtásra. 
A projekt szakmai vezetője és a projektmenedzsment (Szemelyácz-Storcz Mónika és Tóth-Lauts 
Brigitta) a beérkezett pályázati anyagokat 2019. július 03. bontotta fel és ellenőrizte az 
érvényességüket és átvizsgálták az anyagokat, le is pontozták. Sajnos 2 db pályázatot azonnal ki 
kellett zárni, mivel nem a megfelelő formanyomtatványon nyújtották be az anyagot! 
A többi 20 pályázat értékelve és pontozva lett. 
Egy Bizottság, melynek tagjai Vörös Sára, Balázsné Szűcs Marianna, Tóth-Lauts Brigitta és dr. Tóth 
Sándor. A meghallgatások pénteken 2019. július 5. napján 10-13 óra között, és hétfőn 2019. július 
08. napján 14-17 óra között zajlottak. A személyes interjúk alapján szintén pontot kaptak a 
jelentkezők. 
 
A projekt szakmai vezetője és a projektmenedzsment, továbbá a felállított Bizottság a személyes 
meghallgatások alapján a következő személyek pályázatát ítélte támogathatónak: 
 
 

Pályázat benyújtó neve Elnyert lakás Pontszám 
Kiss Blanka Kodolányi u. 13. 33 
Máté Vivien Madách u. 2/B 0/2 32,5 
Dobszai Réka Madách u. 2/B 0/1 32 
Varjú Zsolt Madách u. 2/B I/17 26 
Kismarci László Henrik Munkácsy u. 14/3 25,5 
Palásti Renátó Munkácsy u. 14/2 24,5 
Ancil Brigitta Madách u. 2/B I/13 23 
Nádasdy Richárd Sándor Madách u. 2/B 0/3 22 
Begovácz Kitti Madách u. 2/B 0/7 21,5 
Halászné Tóth Krisztina Munkácsy u. 14/1 20,5 
Gajer Dávid Kossuth u. 9. 18 

 
A projekt szakmai vezetője és a projektmenedzsment, továbbá a felállított Bizottság a személyes 
meghallgatások alapján a következő személyek pályázatát ítélte elfogadhatónak, de nem 
nyertesnek: 
 

Pályázat benyújtó neve Megjegyzés 
Kőszegi Dániel nem jelent meg a személyes interjún 
Kovács Kristóf nem jelent meg a személyes interjún  
Kis-Tóth Zsolt nem fogadott el más lakást 
Szabó Bianka részmunkaidős állása van csupán, párjának 

nincs munkahelye, állást keresnek mindketten 
Regényi Alexa tartaléklistás pontszáma miatt 
Nyaka Diána Pécsett beköltözhető lakással rendelkezik 
Nagy Rebeka nincs még munkahelye, ígéretet kapott 

csupán, munkáltatói igazolás nem volt 
Horváth Ákos nem adott be munkáltatói nyilatkozatot, 

munkahely probléma 
Deák Péter tartaléklistás pontszám miatt 

 
 
 
 



 
 
A projekt szakmai vezetője és a projektmenedzsment a benyújtott dokumentumok alapján az 
alábbi személyek pályázatát utasította el: 
 
 

Pályázat benyújtó neve Elutasítás oka 
Juhász János nem megfelelő adatlapon lett benyújtva 
Nagy Barnabás nem megfelelő adatlapon lett benyújtva 

 
 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján tegyen javaslatot a pályázók 
önkormányzati bérlakás lakhatási támogatásban részesítésére. 
 
 
 
Szentlőrinc, 2019. július 09. 
 
 
 
 
 
          Koltai Péter 
         polgármester 
 
 
Határozati javaslat: 

 
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testület 

……/2019.( VII.09) KT. H a t á r o z a t a 
 
 

Önkormányzati bérlakás lakhatási támogatás megítélése az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 
azonosítószámú, „Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című 

projekt keretein belül 
 

 
1, Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és döntése 
alapján az alábbi személyeknek az alábbi lakásokat biztosítja: 
 

Pályázat benyújtó neve Elnyert lakás 
Kiss Blanka Kodolányi u. 13. 
Máté Vivien Madách u. 2/B 0/2 
Dobszai Réka Madách u. 2/B 0/1 
Varjú Zsolt Madách u. 2/B I/17 
Kismarci László Henrik Munkácsy u. 14/3 
Palásti Renátó Munkácsy u. 14/2 
Ancil Brigitta Madách u. 2/B I/13 
Nádasdy Richárd Sándor Madách u. 2/B 0/3 
Begovácz Kitti Madách u. 2/B 0/7 
Halászné Tóth Krisztina Munkácsy u. 14/1 
Gajer Dávid Kossuth u. 9. 



 
 
 
 
 
2, Szentlőrinc Város Képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert a nyertes pályázókkal a 
szerződés megkötésére és az önkormányzati bérlakások történő beköltöztetés megkezdésére. 
 
 
 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Végrehajtó: Koltai Péter polgármester 

Határidő: 2019. augusztus 31. 
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      Szentlőrinc Város Önkormányzata 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2018. július 9-i 

rendes/rendkívüli testületi ülésére 
 

Tárgy:  Terület előkészítés az Iparterület 
fejlesztése Szentlőrincen pályázati projekt 
megvalósításához. 

Előterjesztő: Koltai Pétre polgármester dr. Tóth Sándor 
jegyző 

Előterjesztést készítette: Kántor Bálint üzemeltetési referens és 
Pénzár Zoltán éphat. ea. 

Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek 
megfelel: 

dr. Tóth Sándor jegyző 

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

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

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

lehet tárgyalni 
Véleményezésre megkapta: Koltai Péter polgármester 
Előzetesen tárgyalja: - 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzat célul tűzte ki a településen áthaladó 6-os számú főúttól északra található iparterület 
fejlesztését. A teljes iparterület területe 6,2537 hektár. Jelenleg 5 vállalkozás működik a területen, 
kihasználtsága 47% körüli. 
A tervezett beruházás két - egymáshoz szorosan összekapcsolódó - elemre bontható: 

1. az iparterület észak-nyugati részén található, jelenleg hasznosítatlan ingatlanokon két 
bérbeadható üzemcsarnok épül, a hozzátartozó parkolókkal együtt 

2. kialakításra kerül az ingatlanok megközelítéséhez szükséges belső út, kiépítésre kerülnek a 
szükséges alapinfrastruktúrák 

Az alábbi közvetlen célok kerültek fogalmazásra a projekttel kapcsolatban: a KKV szektor számára 
vonzó infrastrukturális feltételek kialakítása, kis környezeti terheléssel járó termelő ipari 
tevékenységek, a szolgáltató szektor és az agráripar üzleti környezetének erősítése, befektetés 
ösztönző tevékenység. 
Az iparterület infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése közvetve az alábbi célokat szolgálja: 

 a termelő szektorban dolgozni akaró lakosok számára helyben elérhető munkalehetőség 
ösztönzése, 

 a betelepülő vállalkozások további beruházásokat indukálnak – a termelő kapacitások 
kiépítése érdekében. 

 
A TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 kódszámú, Iparterület fejlesztése Szentlőrincen projekt eredményes 
megvalósulása érdekében a …………………….. alatti ingatlanok tekintetében a szintkülönbségek 
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feltöltése szükséges, amelyhez ……………… m3 ………….. minősítésű föld elteritése szükséges. A 
pályázatban a szintkülönbség kiegyenlítése nem szerepel, azonban műszakilag szükséges.  
 
Az önkormányzat előzetes tárgyalások alapján a szállítási költségen 600 Ft/m3/+Áfa juthatna a 
földhöz, ami bruttó ………………………. Ft kiadással járna. 
 
Kérem a T. Képviselő-testület az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozat-tervezetben 
foglaltak szerint szíveskedjen elfogadni.  
 
Kérem, hozzanak döntést a rendelet-tervezetek elfogadása tárgyában. 
 
Szentlőrinc, 2019. július 3. 
 

Koltai Péter dr. Tóth Sándor 
polgármester sk. jegyző sk. 

 
 
Határozati javaslat   
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2019.( VII.29.) KT. Határozata 

 
Terület előkészítés az Iparterület fejlesztése Szentlőrincen pályázati projekt 

megvalósításához. 
 

1. Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00007 kódszámú, Iparterület fejlesztése Szentlőrincen projekt 
eredményes megvalósulása érdekében a …………………….. alatti ingatlanok előzetes a 
pályázaton kívüli tereprendezési munkálatai érdekében …………….. m3 ……………. 
minősítésű földet beszerezzen, azt a tereprendezés érdekében felhasználja. 
 

2. 1Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …………………….. alatti 
ingatlanok előzetes a pályázaton kívüli tereprendezési munkálatai érdekében …………….. m3 
……………. minősítésű földet beszerezésére …………………. Ft azaz …………………. 
forintot rendel a Szentlőrinc Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének ………… 
soráról. 

 
Felelős: Képviselő-testület, végrehajtásért: Koltai Péter polgármester,  

Határidő: értelemszerűen, 
Kapja: - 
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Ügyiratszám: 001/10684-2/2019.  
Ügyintéző: Dr. Tóth Sándor jegyző  
Postacím: 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 
E-mail: jegyzo@szentlorinc.hu  
Tárgy: Feljegyzés Laskai lakatosüzem 7940 Szentlőrinc, Kültelek u. 3. szám alatti telephelye és Velox Kft. 
7940 Szentlőrinc, Kültelek 175/1. hrsz.-ú telephely vízhasználatának vizsgálatáról.  

 

Feljegyzés 
 
A feljegyzés készítésének helye: Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 7940 Szentlőrinc, 
Templom tér 8.  
 
A feljegyzés készítésének ideje: 2019. július 5. 8.00-9.30 óra 
 
Tárgy:  
 
Ténymegállapítások: 
 
Szentlőrinc Templom tér 5. szám alatti és a Szentlőrinc 0184 hrsz-ú ingatlan zavartalan 
vízellátásának biztosítására új ivóvíz és tűzivíz ellátás kiépítéséről döntött a 198/2018.( VI.28.) 
A BARANYA-VÍZ Kft. felmérése alapján megállapítást nyert, hogy a Laskai lakatosüzem 7940 
Szentlőrinc, Kültelek u. 3. szám alatti telephelye (továbbiakban Laskai Lakatos Üzem) és Velox 
Kft. 7940 Szentlőrinc, Kültelek 175/1. hrsz.-ú telephely (továbbiakban Velox Kft.) /együtt külső 
telephelyek/ ívóvíz ellátása az önkormányzat épületének és a vásártéri épületek, ivókutak, 
külterületi telephelyek vízellátásához csatlakozik, BARANYA-VÍZ Zrt. Szigetvári 
Üzemigazgatóság a probléma kezelése tekintetében felmérte a lehetőségeket, és javasolta a 
meglévő vezetékek bekötését mellékmérőkhöz, a vásártérre lejövő vékony acélvezeték 
megszüntetését az önkormányzati épületek és színpad között. A Templom tér 5. szám előtti 
aknában DN 100 vízmérő cseréjét DN 100/20 kombinált vízmérőre (hogy a vásártéri és 
külterületi kis mennyiségű vízfogyasztások is mérhetőek legyenek) vásártér területén meglévő 
D110 KM PVC tűzivízvezeték, valamint a két vasúton túli telephelyhez menő kis átmérőjű 
acélvezeték megkutatását szerelvényakna kiépítését a mellékmérők beépítéséhez a külső 
telephelyek és a Kistermelők Háza fogyasztási helyekhez Szentlőrinc Város Önkormányzata a 
198/2018.( VI.28.) Kt. határozat alapján az ismertettet munka elvégzésre került amely során a  
külső telephelyek ivóvízfogyasztás-mérésének kiépítésre kerültek, úgy hogy Templom tér 5. 
szám alatti épület előtti közterületen beszerelt kompenzációs mérő ( gyáriszám: 184019488) 
(továbbiakban kompenzációs mérő) és a Szentlőrinc Vásártér 0184 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú ingatlanon beépítésre került a beépítési lap alapján, „Kistermelők háza” 
(továbbiakban: Kistermelők háza) megnevezésű 12265467 gyáriszámú és a beépítési lap alapján 
„déli terület” (továbbiakban: Déli terület) megnevezésű 12265466 gyáriszámú és a beépítési lap 
alapján „Lakatos üzem” (továbbiakban: Lakatos üzem) megnevezésű 12265464 gyáriszámú 
vízmellékmérő került beépítésre.    
 
Szentlőrinc Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2019. június 27-i ülésen döntött, arról, 
hogy a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Végh Gábor BMVK Kiállítási Vásárcentrum 

mailto:titkarsag@szentlorinc.hu
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vásárigazgatójával és az érintett vállalkozásokkal folytasson egyeztetést a Laskai lakatosüzem 
7940 Szentlőrinc, Kültelek u. 3. szám alatti telephelye (továbbiakban Laskai Lakatos Üzem) és 
Velox Kft. 7940 Szentlőrinc, Kültelek 175/1. hrsz.-ú telephely (továbbiakban Velox Kft.) mérés 
előtti vízvételezése tekintetében. 
 
A 2019. július 5. 8.00 órakor a Koltai Péter polgármester, Végh Gábor BMVK Kiállítási 
Vásárcentrum, Laskai József egyéni vállalkozó Laskai Lakatos Üzem Mézner József, Velox-ker Kft. 
részvételével tárgyalást tartottam a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal 7940 Szentlőrinc, 
Templom tér 8. számalatti hivatalom jegyzői irodájában mely alapján megállapítást nyert, hogy 
az önkormányzat vásártért ellátó vízvezetékre történt rácsatlakozás feltételezhetően még a 
jelenlegi telephelyek létrejötte előtt történt, és valószínűleg a vágóhíd vízellátását biztosította. 
 
Laskai József és Mézner József Végh Gábor kérdésére elmondták, hogy a BMVK Kiállítási 
Vásárcentrum felé nem fizették a vízdíjat.  
 
A külső telephelyek felé átmenő ivóvízfogyasztás 2018.december 4. -napjától mérhető, amely 
alapján a 2018 december 4. napjától 2019. június 12. napjáig, a 31 m3 ívóvíz után 13.240 Ft azaz 
tizenháromezer-kettőszáznegyven forint, közvetíttetett szolgáltatás megfizetése tekintetében 
már korábban megtörtént a megállapodás. A korábbi vízhasználat vízfogyasztás nem mérhető. 
 
Dr. Tóth Sándor jegyző felhívta a vállalkozók figyelmét, hogy a Baranya-víz Kft. nem vette át a 
vásártért elhagyó vezetéket, így annak meghibásodása esetén annak javítását az Önkormányzat 
nem tudja vállalni, a mérő órán túl elfolyó víz esetleges költségeit, ezért a helyzetet rendezni 
kellene műszakilag is. 
 
Mézner József, Velox-ker Kft. részéről elmondta, hogy saját rendszert akarnak kiépíteni, 
sérelmezte, hogy az önkormányzat ezen telephelyek vízellátását nem biztosítja, továbbá 
elmondta, hogy az engedélyeztetési eljárásban az Önkormányzat hivatala a jelenlegi vízellátási 
formát elfogadta, így tudnia kellett arról hogy az hogyan történik, korábban felé a vízdíj 
tekintetében senki nem tett jelzést. Természetesen az általa elfogyasztott vizet megfizeti. 
 
Dr. Tóth Sándor jegyző elmondta, hogy az önkormányzattól a vezeték a Laskai Üzembe megy és 
Laskai József egyéni vállalkozóval szerződésük van vízfogyasztás elszámolásáról. Laskai József 
egyéni vállalkozó és Velox-ker Kft. pedig a közös vezetéken lévő fogyasztás megosztását pedig 
egymással rendezik. Laskai József és Mézner József megerősítették ezt. 
 
Koltai Péter polgármester elmondta, hogy figyelemmel arra, hogy a mérések alapján az éves 
vízfogyasztása az üzemeknek minimális, (2018 december 4. napjától 2019. június 12. napjáig, a 
31 m3 ívóvíz után 13.240 Ft azaz tizenháromezer-kettőszáznegyven forint) szerződés pedig 
visszamenőlegesen is rendezi már mérhető vízfogyasztás költségmegosztását további intézkedés 
nem szükséges.   
 
Javaslat:  
 
A jegyző a beszámolójában tájékoztassa a képviselő-testületet az eljárás lezárásáról. 
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Szentlőrinc, 2019 július 8. 
 

…………………………….. 
Dr. Tóth Sándor 

Jegyző 
Kapja: 

1. Polgármester 
2. Irattár 
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   Szentlőrinc Város Önkormányzata 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2019. július 9-i 

rendes/rendkívüli testületi ülésére 
 

Tárgy: Tájékoztatás a Szentlőrinc Kossuth u. 1. 
sz. Társasház közgyűlésén hozott 
döntésekről. 

Előterjesztő: Koltai Péter polgármester dr. Tóth Sándor 
jegyző 

Előterjesztést készítette: dr. Tóth Sándor jegyző 
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek 
megfelel: 

dr. Tóth Sándor jegyző 

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

egyéb) 
Költségvetési hatása Nincs,  
Az előterjesztést  nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen 

lehet tárgyalni 
Véleményezésre megkapta: Koltai Péter polgármester 
Előzetesen tárgyalja: - 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szentlőrinc Város Önkormányzata a Szentlőrinc Kossuth u. 1. sz. Társasház megnevezésű 
társasházban tulajdonos. A Társasház 2019. június 26-án tartotta a közgyűlését melyről ezen 
előterjesztésben számolunk be a T. Képviselő-testületnek. 
 
A társasház jelenleg egészségházként üzemel, ahol az önkormányzat által kötelezően 
biztosítandó háziorvosi, házigyermekorvosi és fogorvosi ellátás folyik, az ellátást végző 
szolgáltatók egészségügyi vállalkozók által korábban megvásárolt rendelőkben. 
Megjegyezzük, hogy a jelenlegi tulajdonosi viszonyok  olyan állapotot eredményeztek, amely 
az épület egységes műszaki állagát nem biztosítja, akadályozza az épület felújítását mivel a 
pályázatokon való indulás nem lehetséges a tulajdonviszonyok miatt. Másrészről az 
egészségügyi szolgáltatók többször jelezték, hogy a más településeken dolgozó kollégáikkal 
szemben nekik kell gondoskodniuk a rendelők állagmegóvásáról és a fenntartási költségekről, 
amely az ellátás fenntartási költségeit jelentősen megnövelik, miközben a legtöbb településen 
ez az önkormányzat feladata.  
A fentiek alapján egy olyan helyzet alakult ki, amely szerint, az alapellátást végző orvosok 
karbantartják és felújították a tulajdonukban lévő ingatlanokat, ezzel ellentétben az 
önkormányzati tulajdonú és részben a betegek által is használt pl. mosdók, várók folyósók, 
valamint az épület közös tulajdonú részeinek, pl. tető, külső falak, bejárat felújítása 
korszerűsítése elmaradt, amely miatt az épület műszaki állapota folyamatosan romlik. 
Másrészről a Ház jogi állapota sem lett rendezve az ingatlanok eladása után, mivel elmaradta 
a társasházzá alakítása. A Hivatal rendezte a társasház jogi állapotát a társasházzá való 
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bejegyzés megtörtént és közgyűlés döntött a társasházkezelőről is, azonban a közösköltségről 
nem.  
 
Leszögezhetjük, hogy a jelenlegi helyzet sem az alapellátást végző orvosoknak sem az 
Önkormányzatnak nem kedvező, mivel az Önkormányzat az Eszterházy Egészségközpontban 
biztosítani tudná az alapellátást végző orvosoknak a szükséges rendelőket, infrastruktúrát, 
amely költséghatékonyabbá tenné mind az orvosoknak, mind az Önkormányzatnak az ellátás 
biztosítását. Másrészről a betegek is egy korszerű a mindennek megfelelő pl. 
akadálymentesített helyen vihetnének igénybe az alapellátást, másrészről felvetődött 
problémaként, hogy a nyugdíj előtt álló orvosok parxis jogának értékesítését is nehezíti a 
jelenlegi helyzet, mivel az ingatlanok praxistól való elválasztása esetén annak értékesítését 
jelentősen megnehezítené, az ingatlan fenntartásának többlett költsége pedig nem teszi 
vonzóvá a praxist.  
  
Az önkormányzat a helyzet javítása érdekében 2013. óta évi 840.000,-Ft-t (10.000,-
Ft/hó/orvos) biztosít az orvosoknak támogatásként az ingatlan fenntartására, amely eddig nem 
került felhasználásra. Jelenleg így a Társasház számláján 4.200.000,-Ft van karbantartási 
céllal, amelyhez az önkormányzat a 2018/2019 évi támogatás címén további 1.680.000,-Ft 
támogatást fog biztosítani, így 5.880.000,-Ft lesz felhasználható. 
 
A társasházkezelő és a KÖHI szakemberei felmérték a társasház műszaki állapotát az 
alapellátást végző orvosok javaslatai alapján és az alábbi megállapításokat tették. 
 

1. Szükséges az önkormányzati ingatlanok vízellátásának mérése, mérőórák felszerelése. 
2. Bejárati portál lakatolása, a törött üvegek cseréje, az ajtó szigetelése gáznyitóval való 

ellátása és a portál feletti felette lévő pala festése. 
3. Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok nyílászáróinak cseréje, elsősorban a 

fogorvosi váróban. 
4. A várótermek lengőajtóinak cseréje. 
5. Nyugati fal szigetelése, vízszigetelési problémák megoldása 
6. Tető cseréjére pénzalapképzése. 
7. Az önkormányzati tulajdonú részek tisztasági festése. 

  
A támogatással az alapellátást végző orvosok rendelkeznek, hiszen az önkormányzat ezen 
összeget célzottan neki biztosítja. Az alapellátást végző orvosok a várótermek lengőajtóinak 
cseréjét, a nyugati fal szigetelését, és a felsőszint nyílászáróinak cseréjét kérték. Az 
önkormányzat pedig a tető cseréjére pénzalapképzését tartotta fontosnak, valamint a 
közösköltség megállapítását kezdeményezte, mivel rendezni kell a társasházkezelő 
munkadíját és felújítási alapot is képezni kell. A kisebb felújítások karbantartások 
elvégzésére, így az önkományzat mint tulajdonos javasolta, hogy a felújításra rendelkezésre 
álló alapból kerüljön megvalósításra a  várótermek lengőajtóinak cseréjét, a nyugati fal 
szigetelése, és a felsőszint nyílászáróinak cseréje, azzal, hogy amennyiben a tetőt javítani 
vagy cserélni kell annak költségeit a tulajdonosok tulajdoni hányaduk szerint állják. A 
tulajdonosok megegyeztek a közös költség fizetésében is, melyet úgy osztottak fel, hogy a 
társasházkezelő díja valamint az üzemeltetési költséget 3.600 Ft/hó tulajdonosonként,a 
felújítási alapot tulajdoni hányad arányában fizetik tulajdonosok, az önkormányzatot havonta 
12.800,- Ft-al terheli. 
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Az önkormányzati ingatlanok tekintetében javasoljuk,   
 

 Bejárati portál lakatolása, a törött üvegek cseréje, az ajtó szigetelése gáznyitóval való 
ellátása és a portál feletti felette lévő pala festésének 

 Az önkormányzati tulajdonú részek tisztasági festése. 
 Az önkormányzati ingatlanok vízellátásának mérése, mérőórák felszerelését. 

 
Mely munkákra a 650.000,- Ft fedezetet az ingatlanok bérbeadásából származó alap biztosítja. 
 
Kérem a T. Képviselő-testület az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozat-
tervezetben foglaltak szerint szíveskedjen elfogadni.  
 
Kérem, hozzanak döntést a rendelet-tervezetek elfogadása tárgyában. 
 
Szentlőrinc, 2019. július 3. 
 

Koltai Péter dr. Tóth Sándor 
polgármester sk. jegyző sk. 

 
 
Határozati javaslat   
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…./2019.( VII.29.) KT. Határozata 

 
a Szentlőrinc Kossuth u. 1. sz. Társasház közgyűlésén hozott döntésekről. 

 
1. Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 

beszámolóját a Szentlőrinc Kossuth u. 1. sz. Társasház közgyűlésén hozott döntésekről 
elfogadja, és azokat jóváhagyja, a mindösszesen 12.800,- Ft /hó közköltség fizetését 
biztosítja. 
 

2. Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy  
 a bejárati porta lakatolása, a törött üvegek cseréje, az ajtó szigetelése gáznyitóval 

való ellátása és a porta felett lévő pala festése. 
 Az önkormányzati tulajdonú részek tisztasági festése. 
 Az önkormányzati ingatlanok vízellátásának mérése, mérőórák felszerelése 

tekintetében a szükséges intézkedéseket megtegye. 
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3. Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a munkák elvégzésére 
650.000,- Ft azaz hatszázötvenezer forint keretösszeget rendel a Szentlőrinc Város 
Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének az ingatlanok bérbeadásából származó 
alap bevétel soráról. 

 
Felelős: Képviselő-testület, végrehajtásért: Koltai Péter polgármester,  

Határidő: értelemszerűen, 
Kapja: - 
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