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KÖZLEMÉNY 

 

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2013. január 1-től az alább felsorolt ügyek 
intézése a Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinci Járási Hivatalához 
(Szentlőrinc,Templom tér 8. és a Szentlőrinc, Templom tér 5. ) kerültek: 

 Okmányirodai ügyintézés (lakcím ki-, bejelentés, népességnyilvántartás, útlevél, 

vállalkozói igazolvány, gépjármű ügyintézés) 

 Gyámhatósági ügyek (beleértve a gyámhivatal, és a jegyzői gyámhatóság által 

intézett ügyeket) 

 Építési ügyek: Pécsi és  Szigetvári Építésügyi Hivatal 

o műemlékkel kapcsolatos ügyek 

o szabálytalan építkezéssel kapcsolatos ügyek (hatósági intézkedés kérése) 

o jókarban tartással (annak elmulasztásával) kapcsolatos ügyek 

o antennák, antennatartókkal kapcsolatos ügyek 

o kihirdetett veszélyhelyzet esetén szükséges intézkedések 

o első fokú építésügyi hatóságot érintő kizárási ügyek 

Oktatás 

o tankötelesek nyilvántartása, a tankötelezettség teljesítésének ellenőrzése 

o érettségi vizsgák írásbeli feladatlapjainak elosztása 

További változás: 2013. január 1-től az óvodák kivételével a nevelési-

oktatási intézmények fenntartásával, valamint a szakképző intézmények 

működtetésével kapcsolatos feladatokat a Klebelsberg 

Intézményfenntartás Központ Szentlőrinci Tankerülete vette át. Címe: 

Szentlőrinc, Kodolányi utca 13. 

 Szociális ügyek 

o ápolási díj 

o időskorúak járadéka 

o egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultság megállapítása 

o közgyógyellátás megállapítása alanyi vagy normatív alapon 

o hadigondozási ügyek 
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 Víz-ellátó, szennyvíz-elvezető hálózattal kapcsolatban: 

o vízitársulat hiányában a közcélú vízilétesítmények (víz-ellátó, szennyvíz-

elvezető rendszer) megvalósításával kapcsolatos érdekeltségi hozzájárulás 

kivetése, 

o ingatlantulajdonos felé kötelezés kiadása közcélú vízilétesítményre történő 

rácsatlakoztatásra, 

o közcélú víziközművek (víz-ellátó, szennyvíz-elvezető rendszer) ellátásával 

kapcsolatos adatszolgáltatás nyújtása, 

o ingatlantulajdonos/fogyasztó felé kötelezés kiadása közcélú víziközműre 

csatlakozó, bekötővezetéken feltárt hibák kijavítására, a házi hálózat 

átalakítására, elbontására, szolgáltatói hozzájárulás utólagos megszerzésére, 

előírásoktól eltérő víziközmű használat megszüntetésére, 

o szomszédos ingatlanra vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalmi jog 

alapítása, 

o vita esetén döntés meghozatala egy ingatlan ellátását biztosító ivóvíz-ellátó 

bekötő vezetékek számáról, 

o közterületen elhelyezendő vízmérőhely megállapítása, 

o vizek és közcélú vízilétesítmények területén nádaratás és nádégetés 

engedélyeztetése. 

 

Temetők fenntartásával kapcsolatban: 

o a temetők fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos ellenőrzési jogkör 

ellátása. 

 

Járdák fenntartásával kapcsolatban: 

o járdák és gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, 

fennmaradásának és megszüntetésének engedélyeztetése. 

 

Egyes katasztrófahelyzetek esetében: 

o egyes katasztrófahelyzetek esetében (pl. belvíz, árvíz esetén) a Helyi Védelmi 

Bizottság irányítási feladatai 
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Távhő-szolgáltatással kapcsolatban: 

o eljárás szolgáltatói hőközpont idegen ingatlanon történő elhelyezésével 

kapcsolatban, 

o a felhasználási helyre a távhőszolgáltató bejutásának elrendelése. 

 

Villamos energia-szolgáltatással kapcsolatban: 

o a villamos energia elosztó a felhasználási helyre való bejutásának elrendelése, 

o az elosztóval történő együttműködésre vonatkozó kötelezettség elrendelése. 

 

Földgáz-szolgáltatással kapcsolatban: 

o a földgázelosztó a felhasználási helyre való bejutásának elrendelése, 

o az elosztóval történő együttműködésre vonatkozó kötelezettség elrendelése. 

 

Levegő védelmével kapcsolatban: 

o A levegőtisztaság-védelmi ügyben az elsőfokú hatósági jogkört a fővárosi és 

megyei kormányhivatal járási hivatala gyakorolja a legfeljebb 500 kW 

névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény 

tüzelőberendezés forrásával, a legfeljebb 140 kW névleges bemenő 

hőteljesítményű kizárólag füstgázt kibocsátó tüzelőberendezés forrásával, 

valamint a nem gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység okozta 

bűzterheléssel és a nem gazdasági tevékenység keretében működő diffúz 

légszennyező forrással kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben. 

 

Egyéb 

o temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése 

o növényvédő szerrel kapcsolatos bejelentések továbbítása 

o távhőszolgáltatás felfüggesztése céljából felhasználási helyre történő bejutás 

biztosításával kapcsolatos ügyek 

o gázszolgáltatás felfüggesztése céljából fogyasztási helyre történő bejutás 

biztosításával kapcsolatos ügye 
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o villamos energiával kapcsolatban hálózathoz való hozzáférés szüneteltetése 

céljából mérőhelyre való bejutás biztosításával kapcsolatos ügyek 

o üzletszerűen végzett társasház-, ill. ingatlankezelői tevékenység 

nyilvántartásba vétele 

o menedékesekkel kapcsolatos ügyek 

o állatmenhely, állatotthon működésének engedélyezése 

o cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezése 

 

dr. Patacsi Evelin sk. 

járási hivatalvezető 
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Szentlőrinci  járás: ügyfélfogadás, ügysegédek 
 

A januártól m űködő járási hivatalt Szentl őrincen a Polgármesteri Hivatalban 

kereshetik fel az ügyfelek. 

 

A Szentlőrinci Járási Hivatal a Templom tér 8-ban, vagyis a Polgármesteri Hivatal 

épületében várja az ügyfeleket. A földszinten az Okmányirodai Osztály, az első 

emeleten a törzskar található meg. 

A Szentlőrinci Járási Hivatal illetékességi területéhez a következő települések 

tartoznak: Bicsérd, Boda, Bükkösd, Cserdi, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Gerde, 

Gyöngyfa, Helesfa, Hetvehely, Kacsóta, Királyegyháza, Okorvölgy, Pécsbagota, Sumony, 

Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, Zók 
 

Járási hivatalvezető: dr. Patacsi Evelin 

Járási hivatalvezető-helyettes: dr. Nagy Andrea 

Titkárság-vezető: Fehérvári Alíz 

 

Szentlőrinci Járási Hivatal 

Szervezeti egységei 

Címe Elérhet ősége 

Járási törzshivatal 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 73/570-980 
fax: 73/570-981 

Hatósági Osztály 7940 Szentlőrinc, Templom tér 5. 73/570-051 

Okmányirodai Osztály 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. 73/570-982 
gépjármű: 73/570-987 
személyi okmányok: 73/570-989 

   

   

Szentlőrinci Járási Hivatal járási szakigazgatási szervei 

 

Járási szakigazgatási szerv 

Címe Elérhet ősége 

Szentlőrinci Járási Hivatal Járási Gyámhivatala 7940 Szentlőrinc, Templom tér 5. 73/570-050 

Szentlőrinci  Járási Hivatal Járási Munkaügyi 
Kirendeltsége 

7940 Szentlőrinc, Munkácsy Mihály utca 
16. 

73/371-333 

 
A járási hivatal telefonszáma: 73/570-980 
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Az ügyfélfogadási id ő: Hatósági osztály (általános igazgatás, szociális ig azgatás, 

szabálysértési ügyintézés) 

 

Ügyintéz ő munkatársak: Bakos Andor, Cigler Anita, Löffler Tamás 

 

Hétfő  08.00-12.00 

13.00-16.00 

Kedd nincs ügyfélfogadás 

Szerda  08.00-12.00 

13.00-16.00 

Csütörtök Nincs ügyfélfogadás 

Péntek 08.00-12.00 

 

Gyámhivatal:  

 

címe: 7940 Szentlőrinc, Templom tér 5. 

telefon: 73/570-050 

email:  gyamhivatal@bamkh.gov.hu 

Hivatalvezet ő: Mészáros Edina 

munkatársak: Angyal Anikó, Hernádiné dr. Kesztyűs Hajnalka 

Ügyfélfogadás: 

Hétfő  08.00-12.00 

13.00-16.00 

Kedd nincs ügyfélfogadás 

Szerda  08.00-12.00 

13.00-16.00 

Csütörtök Nincs ügyfélfogadás 

Péntek 08.00-12.00 
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Okmányiroda  

Szentlőrinc, Templom tér 8. 

telefon: 73/570-982 

fax: 73/570-986 

gépjármű ügyintézés: 73/570-987 

gépjármű ügyintéző munkatársak: Fonód Mónika, Sárközi-Dömötör Éva, Sebestyén 

Ferencné 

Személyi okmány ügyintézés: 73/570-989 

személyi okmány ügyintéző munkatársak: Szeifert Béláné, Tasi Gyöngyi 

 

Ügyfélfogadás: 

Hétfő  08.00-16.00 

Kedd 08.00-12.00 

Szerda  08.00-18.00 

Csütörtök 08.00-12.00 

Péntek 08.00-12.00 

 

 

Az ügysegédek  a településen az alábbiak szerint lesznek elérhetők: 

 

Település ügysegéd id őpont 

Királyegyháza Bakos Andor – általános igazgatás 

Cigler Anita – szociális ügyintézés 

péntek: 08.00-10.00 

73/340-002 

 

 

 


