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M E G H Í V Ó  
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

2020. január 13. napján (hétfőn) 
8.00  órakor  tartandó rendkívüli ülésére 

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

1. Előterjesztés a LŐRINC-MED Közhasznú Nonprofit Kft. részéről ügyeleti díj 
hozzájárulás emelése tárgyában érkezett kérelméről  
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester 
 

2. Önkormányzati bérlakás lakhatási pályázat megítélése az EFOP-1.2.11-16-2017-
00010 azonosítószámú, „Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára 
Szentlőrincen” című projekthez kapcsolódóan 
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester 

 
3. Előterjesztés a „Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című 

projekthez kapcsolódó „önkormányzati ösztönző támogatás hiányszakmák 
betöltésére” című pályázati felhíváshoz kapcsolódó hiányszakmák megállapítása 
tárgyában 
Előterjesztő: Koltai Péter – polgármester 
 

4. Előterjesztés a jegyző építésügyi igazgatási feladatainak kormányhivatal részére 
történő átadása tárgyában kötendő megállapodásról 
Előterjesztő: dr. Tóth Sándor – jegyző, 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 az 
aljegyzo@szentlorinc.hu címre  bejelenteni szíveskedjék! A rendkívüli testületi ülés összehívásának indoka 
a folyamatban levő pályázatok megvalósításának eredményessége, illetve a kormányhivatallal kötendő 
megállapodás létrejöttének záros határideje. 
 
Szentlőrinc, 2020.  január 9.    

 Koltai Péter sk. 
 polgármester 

mailto:titkarsag@szentlorinc.hu
mailto:aljegyzo@szentlorinc.hu
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   Szentlőrinc Város Önkormányzata 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2020. január 13-i 

rendes/rendkívüli testületi ülésére 
 

Tárgy: Előterjesztés a LŐRINC-MED Közhasznú 
Nonprofit Kft. részéről ügyeleti díj 
hozzájárulás emelése tárgyában érkezett 
kérelméről 

Előterjesztő: dr. Verasztó Hermin ügyvezető 
Előterjesztést készítette: dr. Keresztessy Csilla aljegyző 
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek 
megfelel: 

dr. Tóth Sándor jegyző 

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

egyéb) 
Költségvetési hatása van, a 2020. évi költségvetésbe indokolt 

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

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

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Lőrinc-Med Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Dr. Verasztó Hermin írásban jelezte az 
Önkormányzat felé, hogy az ügyeleti díj hozzájárulásának emelése szükséges 2020. február 1-
jétől.  
 
A Kft. ügyvezetője arról tájékoztatta városunkat, hogy az önkormányzati hozzájárulások mértékét 
2020. február 1. napjától 135,- Ft/fő összegről 150,- Ft/fő összegre kell módosítania a 
társaságnak annak érdekében, hogy a továbbiakban is a legmagasabb szinten tudja ellátni 
a központi ügyeleti feladatokat. 
 
Kérem, hozzanak döntést a határozati javaslat elfogadása tárgyában. 
 
Szentlőrinc, 2020. január 9. 
 
         Koltai Péter s.k.  
                         polgármester  
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Határozati javaslat: 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
……./2020. (I.13.) KT. határozata 

 
Ügyeleti díj hozzájárulás emeléséről 

 
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ügyeleti díj hozzájárulás 
emeléséről szóló előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy elfogadja annak emelését. 
Az emelés maximális mértékét: 150,- Ft/fő összegben határozza meg 2020. február 1-jétől.  
 
2. A képviselő-testület felkéri a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és 
Intézményfelügyeleti Osztályát, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetésébe a díj mértékét 
tervezze be. 
 

Határidő: 2020. február 1. 
Felelős: képviselő-testület 

Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester, Bolvári Renáta pénzügyi osztályvezető 
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   Szentlőrinc Város Önkormányzata 
ELŐTERJESZTÉS 

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2020. január 13-ai 
rendes/rendkívüli testületi ülésére 

 
Tárgy: Előterjesztés a „Hazavárunk – Esély 

Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” 
című projekthez kapcsolódó 
„önkormányzati ösztönző támogatás 
hiányszakmák betöltésére” című pályázati 
felhíváshoz kapcsolódó hiányszakmák 
megállapítása 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) 
Költségvetési hatása  Van, a pályázatból fedezve 
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! 
 
A EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú, „Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára 
Szentlőrincen” című projektben kötelezően megvalósítandó tevékenység a hiányszakmák 
betöltésére vonatkozó ösztönző támogatás folyósítása 18-34 év közötti célcsoport számára. 
Ennek végrehajtásához szükséges Szentlőrinc Város Önkormányzata által kiírásra kerülő 
pályáztatási eljárás lefolytatása, melyet 3. alkalommal szeretne az Önkormányzat megindítani.  
Korábban megkeresésre kerültek a szentlőrinci intézmények és a nagyobb vállalkozók a náluk 
felmerülő hiányszakmák kapcsán. Az előterjesztés e pályázati eljárás keretében meghirdetésre 
kerülő hiányszakmák megállapítását javasolja megtárgyalásra. 
 
Előzmények: 
 
Szentlőrinc Város Önkormányzata hatályos Támogatási Szerződéssel rendelkezik EFOP-1.2.11-
16-2017-00010 azonosítószámú, „Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” 
című projektre. a projekt megvalósítása 2018. február 01-én kezdődött. A projekt egyik kötelező 
szakmai feladata ösztönző támogatás folyósítása 18-35 év közötti célcsoport számára.  
 
Az ösztönző támogatási konstrukció keretében Szentlőrinc Város Önkormányzata a városban 
azonosított hiányszakmák betöltése érdekében a célcsoport számára támogatási kérelem 
benyújtásához kötött, munkabéren kívüli ösztönző támogatást nyújt. A támogatás 2 támogatási 
komponensen keresztül nyerhető el. Az ösztönző támogatás igénylésére az alábbi komponensek 
egyikére történő jelentkezéssel lehetséges.  



3. napirendi pont 

2 
 

 
1.1.2 Támogatási komponensek bemutatása 
 
I. Komponens: 
 
Szentlőrinc működő közintézményeiben végzett felmérés alapján azonosított hiányszakmák 
egyikére lehet jelentkezni Támogatási kérelem benyújtásával. Az azonosított hiányszakmák listája 
a Felhívás 1. számú Mellékletében került rögzítésre. Az I. Komponens keretében kizárólag e 
munkakörök betöltése estén kérelmezhető munkabéren kívüli ösztönző támogatás. 
 
II. Komponens: 
 
E komponens keretében azon fiatalok kérelmezhetnek munkabéren kívüli támogatást, akik e 
Felhívás közzétételét követően kerülnek teljes munkaidős munkaszerződéssel alkalmazásba 
olyan gazdasági társaságnál, nonprofit szervezetnél, amely Szentlőrinc járásban székhellyel, vagy 
telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkezik továbbá legalább 1 teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik 
és az utolsó lezárt üzleti év mérleg szerinti eredménye pozitív és Szentlőrinc járásban iparűzési 
adót fizet. 
 
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete 357/2019 (XII.19.) KT. határozatában 
döntött a pályázati kiírás tartalmáról és megindításáról. 
 
Mivel Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019 (VI. 28.) számú hatályos 
KT. rendelete úgy fogalmaz, hogy hiányszakma: azon szakképzettség, melyet Szentlőrinc Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete képviselő-testületi határozatában annak határoz meg, így 
szükséges a hiányszakmák definiálása is a pályázat megindításához. 
 
Az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza a Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal és 
közintézményei által meghatározott hiányszakmák felsorolását és a munkakör betöltéséhez 
szükséges végzettség/képzettség meghatározását. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékletet tekintse át, megtárgyalást követően 
hagyja jóvá, illetve kérem hozzájárulásukat a döntés után a pályázat megindításához. 
 
Szentlőrinc, 2020. január 08. 
 
           Koltai Péter 
                                                                       polgármester 
 
Határozati javaslat: 

 
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testület 

……/2020. (I.13.) KT. H a t á r o z a t a 
 

a „Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című projekthez 
kapcsolódó „önkormányzati ösztönző támogatás hiányszakmák betöltésére” című 

pályázati felhíváshoz kapcsolódó hiányszakmák megállapítása tárgyában 
 

1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalta és az 
EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú, „Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok 
számára Szentlőrincen” című projektben az Önkormányzati ösztönző támogatás 
hiányszakmák betöltésére című pályáztatási eljárás megindításához szükséges 
hiányszakmákat az 1. számú melléklet szerint definiálja. 
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2. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
Önkormányzati ösztönző támogatás hiányszakmák betöltésére című pályáztatási eljárás 
megindítására. 

 
Felelős: Képviselő-testület 

Végrehajtó: Koltai Péter polgármester 
Határidő: azonnal 
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1. számú melléklet 
Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

3/2020. (I.13.) KT határozatához 
 

„Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” 
EFOP-1.2.11-16-2017-00010 

1.számú melléklet I. Komponenshez 

Hiányszakma 
azonosító 

száma 

Meghirdetett 
hiányszakma/ 

munkakör 
megnevezése 

Meghirdetett 
álláshelyek 

száma 

Munkakör betöltéséhez szükséges végzettség/ 
képzettség 

Munkáltató szervezet 
megnevezése 

 
 
 
 
 
 

H/1 

 
 
 
 
 
 

Műszaki előadó 

 
 
 
 
 
 

1 

Közgazdasági, közszolgálati rendészeti, műszaki 
középiskolai végzettség; vagy középiskolai 

végzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, 
üzleti, közszolgálati. Főiskola, felsőoktatásban 

szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, 
természettudományi, bölcsészettudományi, 

társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki 
szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett 

szakképzettség és informatikai, ügyviteli, 
közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy 

kormányablak ügyintézői vizsga. Felsőoktatásban 

 
 
 
 
 

Szentlőrinci Közös 
Önkormányzati Hivatal 

http://www.szentlorinc.hu/
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szerzett építész-, építő-, kertészmérnök 
szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, 

agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus 
szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, 

település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési 
felsőfokú szakképesítés. Műszaki, agrár, kertészeti, 

közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés. 
 

 
 

H/2 

 
 

Könyvelő 

 
 

1 

Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelői 
végzettség. Középfokú képesítés. Regisztrált 

mérlegképes könyvelői végzettség, vagy felsőfokú 
közgazdasági végzettség számviteli szakon, 

Államháztartási szakon szerzett mérlegképes 
szakképesítés. 

 
 

Szentlőrinci Közös 
Önkormányzati Hivatal 

 
 
 
 

H/3 

 
 
 
 

Pénzügyi ügyintéző 
 

 
 
 
 

1 

 
 

Középiskola/gimnázium, Középiskolai végzettség 
mérlegképes könyvelői szakképesítés, illetve a 

29/2012. (III.12.) Korm. rend. I/19. Pénzügyi és 
számviteli feladatkör I. és II. besorolási osztályára 

vonatkozó feltételek. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Szentlőrinci Közös 
Önkormányzati Hivatal 

http://www.szentlorinc.hu/
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H/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pályázati ügyintéző/ 
referens/pályázatíró 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Középiskola/gimnázium, érettségi végzettség és 
közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli 
szakképesítés; érettségi végzettség és az OKJ szerint: 

pénzügyi ügyintéző, számviteli ügyintéző, 
mérlegképes könyvelői szakképesítés; általános 

gazdasági és statisztikai ügyintéző vagy gazdasági 
elemző és szakstatisztikai ügyintéző szakképesítés és 
legalább középfokú számítástechnikai szakképesítés; 

vagy egyetemi vagy főiskolai szintű gazdálkodási 
szakon szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi 

szintű műszaki felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató 

intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási 
(gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; 

egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú 
pénzügyi, számviteli szakképesítés. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szentlőrinci Közös 
Önkormányzati Hivatal 

H/5 Jogi előadó 1 Egyetem, jogász szakképzettség Szentlőrinci Közös 
Önkormányzati Hivatal 

 
H/6 

 
Munkaügyi bérszámfejtő 

 
1 

Középiskola/gimnázium, TB- és bérügyintézői 
végzettség, Közgazdasági, pénzügyi-számviteli 

szakképesítés 

Szentlőrinci Közös 
Önkormányzati Hivatal 

http://www.szentlorinc.hu/
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H/7 

Közművelődési- és 
közönségkapcsolati 

szakember 

 
1 

Főiskola, népművelői vagy művelődésszervező vagy 
andragógia szakon szerzett diploma, vagy nem 
szakirányú felsőfokú végzettség és szakirányú 

munkaköri szakvizsga (OKJ) 

 
Szentlőrinci Közös 

Önkormányzati Hivatal 

 
 
 
 

H/8 

 
 
 
 

Óvodai, iskolai szociális 
segítő 

 
 
 
 

1 

Felsőfokú szociális végzettség, iskolai szociális 
munkás, család- és gyermekvédő tanár, család- és 

gyermekvédő pedagógus, család- és gyermekvédelem 
szakos pedagógus, ennek hiányában gyermek- és 
ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: 

nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, 
pszichopedagógus, okleveles emberi erőforrás 

tanácsadó, mentálhigiénés szakképzettség, 
óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus. 

 
 
 
 

Szociális Szolgáltató 
Központ Szentlőrinc 

 

H/9 Óvodapedagógus  Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus Szentlőrinci Kistérségi 
Óvoda és Bölcsőde 

 
H/10 

 
Informatikus 

 
1 

Középiskola/gimnázium, Középiskolai informatikai 
végzettség; vagy középiskolai végzettség és 

informatikai szakmacsoportba tartozó szakképesítés, 

 
Szentlőrinci Közös 

Önkormányzati Hivatal 
H/11 Gyermekorvos 1 Egyetem, Csecsemő-, és gyermekgyógyászati 

szakorvos 
 

 
H/12 

 
Védőnő 

 
1 

  Egészségügyi főiskolai karon védőnői oklevelet 
szerzett, vagy azzal egyenértékűnek elismert 

oklevéllel rendelkező védőnő. 
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   Szentlőrinc Város Önkormányzata 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2020. január 13-i 

rendes/rendkívüli testületi ülésére 
 

Tárgy: Előterjesztés a jegyző építésügyi igazgatási 
feladatainak kormányhivatal részére 
történő átadása tárgyában kötendő 
megállapodásról 

Előterjesztő: dr. Tóth Sándor jegyző, Koltai Péter 
polgármester 

Előterjesztést készítette: dr. Keresztessy Csilla aljegyző 
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek 
megfelel: 

dr. Tóth Sándor jegyző 

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

egyéb) 
Költségvetési hatása a költségvetésre közvetlenül gyakorolt hatása 

nincs, az önkormányzat vagyona csökken 
Az előterjesztést  nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen 

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

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények 
módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény oly módon módosítja a vonatkozó ágazati építésügyi 
igazgatási jogszabályokat, hogy 2020. március 1-jétől az építésügyi igazgatási hatáskör a 
jegyzőtől a fővárosi/megyei kormányhivatalhoz kerül át. 
 
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az építéshatósági kollégák (két fő) egyéni mérlegelésük és 
döntésük alapján 2020. március 1-jétől a Baranya Megyei Kormányhivatal tisztviselőjeként 
folytatják munkájukat.  
 
A hatáskör módosítása következtében a települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni 
értékű joga, amely a jegyző építésügyi igazgatási feladatainak ellátását biztosítja 2020. március 1. 
napján – a feladat ellátásának időtartamára – az állam ingyenes használatába kerül. A használati 
jogot a fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja a jövőben. 
 
Az ingyenes használati jog alapításához kapcsolódó feladatok végrehajtásának részletkérdéseit a 
települési önkormányzatok polgármesterei, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
kormánymegbízottai között megkötött megállapodás rendezi. 
 
A feleknek a megállapodást 2020. január 31. napjáig kell megkötni. A megállapodás-
tervezetet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő 
egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII.30.) Korm. rendelet 47. számú 
melléklete tartalmazza. A megállapodás-tervezetet az előterjesztés mellé csatolom. 
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A jegyző nevében és képviseletében eljárva az aljegyző 2020. január 8. napján személyes 
tárgyalást folytatott a Baranya Megyei Kormányhivatal főigazgatójával és egyéb vezetőkkel a 
hatáskör változás-, és a vagyonátszállás okán. A tárgyaláson elhangzottak szerint a megállapodást 
a Kormányhivatal készíti elő az aláírásra. 
 
A jelzett jogszabályi hivatkozás szerint a megállapodás mindkét fél által történő aláírásának végső 
dátuma 2020. január 31., melyhez a Tisztelt Képviselő-testület felhatalmazása szükséges, ezért 
kérem, hozzanak döntést a határozati javaslat elfogadása tárgyában. 
 
Szentlőrinc, 2020. január 9. 
 
         Koltai Péter s.k.  
                         polgármester  
 
 
Határozati javaslat: 
 

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
……./2020. (I.13.) KT. határozata 

 
a jegyző építésügyi igazgatási feladatainak kormányhivatal részére történő átadása 

tárgyában kötendő megállapodásról 
 
1. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, és 
úgy határozott, hogy felhatalmazza Koltai Pétert, Szentlőrinc Város Önkormányzat 
polgármesterét az építésügyi igazgatási feladatok átadás/átvételéről szóló, a Baranya Megyei 
Kormányhivatallal megkötendő megállapodás aláírására.  
 
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy polgármesteri beszámoló keretében 
tájékoztassa a képviselő-testületet az átadás/átvétel lezárását követően. 
 

Határidő: 1. pont: 2020. január 31., 
2. pont: 2020. március 31. 
Felelős: képviselő-testület 

Végrehajtásért felel: Koltai Péter polgármester 
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