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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 
Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 29-én 

15,30 órakor megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Vas Ildikó, Beke Albertné, Tormási Zoltán, Kiss 

Ferenc, Tóth István és Hajagos Antal képviselők. 
 
Távol van: Túri István, Forgó Istvánné, Varga Imre képviselők. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző, 

Kocsor Gáborné pénzügyi főtanácsos. 
 

Pap Sándor polgármester: Köszönti a Képviselő-testület nyílt ülésén megjelent 
képviselőket. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, mivel a megválasztott 
képviselők, polgármester (10 fő) közül (7) fő az ülésen megjelent. 
A Képviselő-testület ülését megnyitja. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, egyhangúlag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el: 

 
N a p i r e n d :  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2009. évi zárszámadása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

2.) A Kecskeméti kistérségben működő Közkincs Kerekasztal tagjai által 
létrehozott Kulturális stratégia rövid távú operatív programja 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

3.) Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsában 2009. II. félévében végzett tevékenységről 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

4.) Nyárlőrinc település esélyegyenlőségi programjának elfogadása 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

5.) Egyebek 
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Pap Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy napirenden kívül a 
Csigaház alapítvány létrehozója, Jokhel Gergelyné – akit szeretettel köszönt az ülésen – 
szeretné tájékoztatni az önkormányzatot az alapítvány jelenlegi helyzetéről. Mint a 
képviselőt-testület előtt is köztudott, az alapítvány létrehozása 2008-ban kezdődött, és 
még ebben az évben a testület határozatában az ide járó gyermekek szülei részére 
támogatást ígért, 5 e/Ft mértékig.  
 
Jokhel Gergelyné: A Csigaház alapítvány egy családi napközi, mely a bölcsődés korú 
gyermekek számára jött létre. Ebbe a napközibe maximálisan hét gyermeket lehet 
felvenni. A napközi a működési engedélyt megkapta, öt gyermekig egy gondozóval, hét 
gyermek esetén két gondozóval működhet.  
Amennyiben a testületi tagok gondolják, ki lehet jönni és megnézni hol, milyen 
körülmények között vannak a gyerekek. Lehet érdeklődni a szülőktől is, amikor a 
támogatás odaítéléséről lesz szó, hogy milyen körülmények között vannak a gyerekek. A 
támogatást ugyanis nem a napközinek, hanem a szülőknek kell adni, hogy el tudják 
helyezni a gyerekeket, amíg ők dolgoznak, ezért tartja kevésnek az 5 e/Ft-ot. Az óvodás 
korú gyerekeknek 13.500,- Ft támogatás jár, itt miért nem lehet ezt az összeget megadni? 
 
Pap Sándor polgármester: Ebben az összegben nem csak az önkormányzati, hanem az 
állami támogatás is benne van. A családi napközire az önkormányzat nem tud állami 
támogatást kérni. Az önkormányzat csak ekkora összeggel tudja támogatni a szülőket, 
amennyiben havonta ez többe kerül, azt a szülőnek kell finanszírozni.  
Miután az ez évi költségvetésben ezeknek a gyerekeknek a támogatása nem szerepel, 
még ezt is át kell gondolni, meg kell nézni, hogyan szólt az előző határozat, mit vállalt 
akkor az önkormányzat. Jelenleg hány gyerek jár a családi napközibe és mennyibe kerül 
ez havonta egy családnak? 
 
Jokhel Gergelyné: Most öt gyermek jár napközibe. Amennyiben a normatív támogatást 
meg tudja igényelni, az összeg nyilvánvalóan kevesebb lesz, de jelenleg összegszerűen 
ezt nem tudja megmondani. 
 
Pap Sándor polgármester: Véleménye szerint, amikor már konkrét összegek lesznek, 
tudni lehet, hogy egy gyermek után havonta mekkora összeget kell fizetni, akkor érdemes 
visszatérni a kérdéshez.  
 
Jokhel Gergelyné: Köszöni a képviselő-testületnek, hogy meghallgatták, amint konkrét 
összeget tud, jelezni fogja a testület felé. 
 
Jokhel Gergelyné a képviselő-testület üléséről távozott. 
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Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az ülést a napirendi pontokkal folytassák. 
 
1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2009. évi zárszámadása 
 
Pap Sándor polgármester: A zárszámadáshoz kapcsolódó anyagot a képviselő-testület 
tagjai megkapták. Néhány szóban szeretné vázolni a bevételek és kiadások alakulását. 

A bevételek eredeti előirányzata 322.912 e/Ft volt, az év közbeni módosításokkal 457.547 
e/Ft-ra emelkedett, a teljesítés pedig 295.026 e/Ft. Az elmaradás oka, hogy a 
beruházások, illetve az elkészült beruházások kifizetései áthúzódtak 2010. évre.  

Ilyen pályázaton elnyert támogatás, mely szerepelt a bevételi oldalon a Művelődési Ház 60 
millió forinttal, a Ravatalozó 10 millió forinttal, a csatornázás 32 millió forinttal, az utak 
felújítása 8 millió forinttal és a térfigyelő kamerarendszer 2 millió forinttal, melyek 
elszámolás, vagy maga a beruházás csak 2010-ben fog megtörténni.  

Amennyiben a bevételi oldaldalt megnézzük az első az intézményi működési bevételek, 
mely 82%-ban realizálódtak. Itt az elmaradás oka az intézményi térítési díjak 
betervezettnél kisebb mértékű teljesülése, melyet a szociálisan rászorulók csökkentett 
vagy elengedett díjfizetése okoz. 

A sajátos bevételeknél 13%-os túlteljesítés látható, mely többletbevétel a Borászati Kft. 
nagyobb mértékű iparűzési adó befizetéséből származik. 

A felhalmozási célú bevételek elmaradását szintén a beruházások következő évre történő 
áthúzódása okozza. 

A központi költségvetésből kapott támogatás és a támogatás értékű működési bevétel, 
mely szintén állami bevétel, szinte 100%-os. 

A zárásban szerepeltetni kell az önkormányzat hitelállományát, mely jelenleg 33.417 e/Ft 
és az előterjesztésben tételesen szerepel, valamint látszik, hogy az önkormányzat 2009. 
12. 31-vel 5.570 e/Ft értékpapírral rendelkezik. A rendelkezésre álló 10 millió forint 
folyószámla hitelt az elmúlt évben nem kellett igénybe vennie az önkormányzatnak. 

Ez volt a bevételi oldal részletezése, nézzük a kiadási oldalt. 

A kiadási oldalon szintén látható az elmaradt beruházások miatt a teljesítés elmaradása, 
hiszen a pályázatokra betervezett önerőt nem kellett biztosítani.  

A személyi juttatások 83%-ban teljesültek, melynek oka a közhasznú foglalkoztatás 
megszűnése, mely itt lett betervezve. 

A dologi kiadások valamint a támogatás értékű kiadások a tervezettnek megfelelően 
alakultak. 

A felhalmozási jellegű kiadásoknál is elmaradás mutatkozik, mely szintén az áthúzódó 
beruházásoknak tudható be.  
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Az önkormányzat 2009. évi pénzmaradványa 12736 e/Ft, melynek részletezését az 
előterjesztés tartalmazza. A 2009. 12. 31-ei bruttó vagyonérték 465.334 e/Ft.  

Miután az önkormányzat rendelkezik hitellel, kötelező könyvvizsgálót alkalmazni, aki 
jelentést készít.  

Az Ötv. 92. § 10. bekezdés szerint éves belsőellenőrzési beszámolót kell készíteni, mely 
előterjesztést a képviselő-testület tagja szintén megkapták. A 2009. évi éves beszámolót a 
képviselő-testületnek határozattal kell elfogadni. 
 
Pap Sándor polgármester: A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri a belső 
ellenőri jelentéssel kapcsolatos állásfoglalásukat. 
 
Kiss Ferenc bizottsági tag: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta a 2009. évi éves 
belső ellenőrzési jelentést. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a 2009. évi éves 
összefoglaló belső ellenőrzési jelentés elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
28/2010. Kt. hat. 
A 2009. évi éves összefoglaló 
belső ellenőrzési jelentés 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi 
éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést megtárgyalta és 
elfogadta. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Pap Sándor polgármester: A pénzügyi bizottság az önkormányzat 2009. évi 
zárszámadását is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Kiss Ferenc bizottsági tag: A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolta Nyárlőrinc 
Község Önkormányzat 2009. évi zárszámadását. 

 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek Nyárlőrinc Község 
Önkormányzat 2009. évi zárszámadásának elfogadását 
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Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 7 (hét) igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta. 

 
NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2010 (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 
Alkotmányáról szóló 1999. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt 
feladatkörében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában 
meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 
16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló beszámolót bevételi forrásonként a 4. számú, kiadási 
feladatonként az 5. számú táblázatban foglaltaknak megfelelően  

 
  kiadások főösszege  287.731 e Ft 
  bevételek főösszege 295.026 e Ft 
  költségvetési többlet     7.295 e/Ft 

 
2.) Az engedélyezett állományi létszám 35 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám 27 

fő, melyből 1 fő közhasznú foglalkozatott. 
 
 

2. § 
 
 

Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1-4., valamint a 
7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
 

3. § 
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Az 1. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket a 3-4. számú 
mellékletek szerint fogadja el. 
 
 

4. § 
 
 

A Képviselő-testület a 2009. évi kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1-3., 
valamint 5. számú és a 8. számú mellékletek szerint fogadja el. 
 
 

5. § 
 
 

A 4. §-ban megállapított kiadások közül az intézményi kiadásokat a 3/1. és 5. számú 
mellékletek szerint hagyja jóvá. 
 
 

6. § 
 
 

A Képviselő-testület a felhalmozási bevételeket az 1., a 3. és a 7. számú a kiadásokat az 
1., a 3/1., és a 8. számú mellékletek szerint fogadja el. 
 
 

7. § 
 
 

(1) Az Önkormányzat 2009. év december 31-i állapot szerinti vagyonát /mérleg/ a 9. 
számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

(2) A Képviselő-testület vagyonállapotának összesítését a 10. számú melléklet alapján 
megállapítja. 

 
 

8. § 
 
 

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési pénzmaradványát a 11. számú melléklet 
tartalmazza, mely 12.736 e/Ft, feladatokkal terhelt. 
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9. § 
 
 

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
 

10. § 
 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2009. évi adósságállományát a 13. számú melléklet 
szerint hagyja jóvá. 
 
 

11. § 
 
 
Az Önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközének változását a 14. számú 
melléklet tartalmazza. 
 
 

12. § 
 
 

A könyvvizsgálathoz szükséges egyszerűsített mérleg, pénzforgalmi jelentés valamint a 
pénzmaradvány kimutatást a képviselőtestület a 15-17. számú mellékletek szerint fogadja 
el. 
 
 

13. § 
 
 
Az Önkormányzat több évre kiható kötelezettségei a 18. számú mellékletben kerülnek 
kimutatásra. 
 
 

14. § 
 



 

 

9 

 
A rendelet részét képezik a következő szabályozási tartalmú mellékletek 

 
 

1. sz. melléklet Nyárlőrinc Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
bevételi és kiadási előirányzat teljesítése 

2. sz. melléklet Nyárlőrinc Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
költségvetésében szereplő nem intézményi 2009. évi bevételi 
és kiadási előirányzat teljesítése 

3. sz. melléklet Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2009. évi bevételi előirányzat 
teljesítése 

3/1. sz. melléklet Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2009. évi kiadási előirányzat 
teljesítése 

4. sz. melléklet  Nyárlőrinc Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 
2009. évi működési bevételeinek előirányzat teljesítése 

5. sz. melléklet Nyárlőrinc Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 
2009. évi működési kiadásainak előirányzat teljesítése 

6. sz. melléklet Nyárlőrinc Község Önkormányzat Európai Uniós támogatással 
megvalósuló 2009. évi projektek 

7. sz. melléklet Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2009. évi felhalmozási 
bevételeinek előirányzat teljesítése 

8. sz. melléklet 1. Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2009. évi felhalmozási 
kiadásainak előirányzat teljesítése 

8. sz. melléklet 2. Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2009. évi felújítási 
kiadásainak előirányzat teljesítése 

9. sz. melléklet Nyárlőrinc Község Önkormányzat könyvviteli mérlege 
10/1. sz. melléklet Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2009. évi vagyonának 

bemutatása 
10/2. sz. melléklet Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2009. évi vagyonának 

változása 
10/3. sz. melléklet Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2009. évi vagyonának 

bemutatása az ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartás alapján 
11. sz. melléklet Nyárlőrinc Község Önkormányzat pénzmaradvány kimutatása 
12. sz. melléklet Nyárlőrinc Község Önkormányzat 2009. évi közvetett 

támogatásai 
13. sz. melléklet Nyárlőrinc Község Önkormányzat hitelállománya 2009. 

december 31. 
14. sz. melléklet Nyárlőrinc Község Önkormányzat pénzforgalmi jelentése 
15. sz. melléklet Nyárlőrinc Község Önkormányzat egyszerűsített mérlege 2009. 
16. sz. melléklet Nyárlőrinc Község Önkormányzat egyszerűsített éves 
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pénzforgalmi jelentése 
17. sz. melléklet Nyárlőrinc Község Önkormányzat egyszerűsített 

pénzmaradvány kimutatása 
18. sz. melléklet Nyárlőrinc Község Önkormányzat több évre kiható 

kötelezettségei. 
 
 

15. § 
 

Záró rendelkezések 
 
 

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 

 
Kiss Ferenc a pénzügyi bizottság tagja az ülésről egyéb elfoglaltságára hivatkozással 
távozott. 

 
2.) A Kecskeméti kistérségben működő Közkincs Kerekasztal tagjai által létrehozott 

Kulturális stratégia rövid távú operatív programja 
 
Pap Sándor polgármester: A programmal kapcsolatos anyagot a testületi tagok szintén 
megkapták. Lényege, hogy a Kistérségi Közkincs Kerekasztal a kulturális programokat 
összefogja és közösen a Kistérségen belül nyújtsanak be pályázatokat. Ilyen jellegű 
program volt a Hírös Hét vándorkiállítás is, melynek keretében a Hírös Hét anyagát a 
településeken bemutatták. Erre a közös kultúrpolitikára készült el az operatív program. 
 
Kéri a képviselő-testülettől az előterjesztés alapján a kulturális stratégia rövid távú operatív 
programjának elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
29/2010. Kt. hat. 
Kulturális stratégia rövid távú operatív  
programjának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
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Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pap Sándor 
polgármester előterjesztését megtárgyalta és elfogadja a 
Kecskeméti kistérségben működő Közkincs Kerekasztal tagjai által 
létrehozott Kulturális stratégia rövid távú operatív programját. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző  

 
3.) Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási Tanácsában 

2009. II. félévében végzett tevékenységről 
 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai a részletes írásos anyagot 
megkapták, ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

Amennyiben nincs, javasolja a Társulási Tanács 2009. második felében végzett 
tevékenységéről szóló előterjesztés és határozat-tervezet elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
30/2010. Kt. hat. 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás  
Társulási Tanácsában végzett tevékenység 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
beszámolóját - a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsában 2009. második félévében végzett 
tevékenységéről - elfogadja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
 

4.) Nyárlőrinc település esélyegyenlőségi programjának elfogadása 
 
Pap Sándor polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy Nyárlőrinc település 
esélyegyenlőségi programjával kapcsolatos előterjesztését tegye meg.  
 
Zayzon Jenőné jegyző: A képviselő-testület az elmúlt évben már foglalkozott az 
esélyegyenlőség kérdésével, a csatornázási pályázat kapcsán. A pályázatnak feltétele 
volt, hogy a település rendelkezzen esélyegyenlőségi programmal.  
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Ennek az anyagnak az alapján készült el az előterjesztés, külön kiemelve, hogy ezzel 
kapcsolatban milyen teendői vannak az önkormányzatnak. 

Mit jelent az esélyegyenlőség? Azt jelenti, hogy minden embert, függetlenül attól, hogy 
milyen tulajdonságai vannak, milyen ember csoporthoz tartozik, egyenlő bánásmódban 
kell részesíteni, amennyiben pedig hátrányos helyzetben van, azt meg kell szüntetni. 
Mindenképpen arra kell törekedni, hogy minden ember egyformán jusson hozzá minden 
szolgáltatáshoz. Ezzel kapcsolatosan készült el az akcióterv is, melyben leírták, hogy az 
önkormányzatnak milyen feladatokat kell ellátnia, hogy az esélyegyenlőség 
megvalósuljon.  

Természetesen ez nem egyik napról a másikra fog megvalósulni, de az önkormányzatnak 
törekedni kell arra, hogy a programban leírtak megvalósuljanak, melyet 2014-re vállaltunk 
föl. 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy bármikor tanulmányozható a teljes esélyegyenlőségi 
anyagot, a jegyzői szobában lehetőség nyílik rá. Amint módunk lesz rá rátesszük a 
honlapunkra is. 

Kéri a képviselő-testülettől az előterjesztés és a határozat-tervezet alapján az 
esélyegyenlőségi program elfogadását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek Nyárlőrinc település 
esélyegyenlőségi programjának elfogadását. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
31/2010. Kt. hat. 
Nyárlőrinc település esélyegyenlőségi 
programjának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nyárlőrinc 
település esélyegyenlőségi programját a mellékelt anyag szerint 
elfogadja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző  



31/2010. Kt. hat. melléklete 
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BEVEZETÉS 

 

A Települési Esélyegyenlőségi Program tartalmazza Nyárlőrinc Község Önkormányzata 

feladatellátásához kapcsolódó különböző területek esélyegyenlőségi szempontú helyzetelemzését, 

vizsgálatát, illetve az ehhez kapcsolódó feltételrendszer áttekintését. 

 
A Települési Esélyegyenlőségi Program készítése során az alábbi stratégiákat, fejlesztési terveket, 

koncepciókat, tekintettük át és gondoskodtunk a Települési Esélyegyenlőségi Program és azok 

összhangjának megteremtéséről: 

 

 Nyárlőrinc Község Önkormányzata 2007 – 2010. évekre szóló Gazdasági Programja  

 Kistérségi kulturális stratégia 2009 - 2013 

 Nyárlőrinc Község Önkormányzatának sportfejlesztési koncepciója (2009) 

 A Tisza-menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi 
Intézkedési Terve (2008. augusztus) 

 Közoktatási intézkedési terv Kecskemét Kistérségben 2008-2013  

 Kecskemét és térsége Többcélú Társulás közfoglalkoztatási terve 2009. évre 

 Kecskemét és térsége Többcélú Társulás Sport- és szabadidős Stratégiája 2008 

 Kecskemét és Kistérsége Turizmusfejlesztési Koncepciója és Programja 

 Nyárlőrinc település bűnmegelőzési koncepciója 

 
Annak érdekében, hogy a Települési Esélyegyenlőségi Program a legteljesebb mértékben 

megfeleljen az uniós elvárásoknak, feltérképeztük az érintettek körét és nemzetközi benchmark 

alapján kérdőíves lekérdezéssel és az Állampolgári Tanács módszerével biztosítottuk a partnerség 

követelményeit.  

 

A Települési Esélyegyenlőségi Program készítése során figyelembe vettük a Nemzeti Idősügyi 

Stratégia elvárásait is.  

 

Az előrehaladás mérhetőségének biztosítása és a 2 évenkénti felülvizsgálat eredményessége 

érdekében, az elkészített akcióterv indikátorokat, kiinduló értékeket tartalmaz, valamint tartalmazza 

az elérni kívánt célértékeket.  
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ELŐZMÉNYEK  

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG HELYE A KÖZÖSSÉG POLITIKÁI KÖZÖTT 

Az egyenlő esélyek biztosítása az Európai Unió egyik legfontosabb politikai célja. Az egyenlő 

esélyek biztosítására irányuló közösségi politika ugyan változó tartalommal, de az európai 

integráció kezdete óta szerepel a Közösség napirendjén. Az egyenlő esélyek politikája 

szempontjából az Európai Közösség történetének fontosabb állomásai:  

 
 1957 és 1970 között a Római Szerződés szociálpolitikai fejezete a 117-128. (136-151.) 

cikkek. Ezek főleg programszerű tézisek, amennyiben a tagállamok kötelességévé teszik, 

hogy a munkavállalók élet- és munkakörülményeit javítsák, az életszínvonalat 

folyamatosan növeljék, stb. Egyetlen konkrét rendelkezés a 119. (141.) cikk, mely 

kimondja, hogy egyenlő munkáért a nőknek a férfiakkal egyenlő bér jár. a Közösség 

kizárólag az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének biztosítására törekedett 

 1970 és 1974 között a párizsi csúcstalálkozó (1972) zárónyilatkozatában kinyilvánították, 

hogy szociális ügyekben közös akcióprogramot kell kidolgozni, mivel a szociális célok 

éppoly fontosak, mint a gazdaságiak. A Szociális Akcióprogramot 1974-ben hagyták jóvá, 

mely alapot képezett számos szociális tartalmú irányelv elfogadásához. Ez három területen 

nyitotta meg az utat a szociális jogharmonizációhoz. Ezek: a férfiak és a nők közötti 

egyenlő bánásmód, a munkajog, a munkahelyi egészség- és biztonságvédelem.  

 A 80-as évek Az Egységes Európai Okmány (1986/87) két területen jelentett előre lépest: 

egyrészt a szociális párbeszédet, másrészt a társadalmi-gazdasági kohéziót beemelte a 

közösségi jog keretei közé.  

 1989 végén született meg a Közösségi Charta a Munkavállalók Alapvető Szociális Jogairól 

(továbbiakban: Közösségi Charta) című dokumentum. A Közösségi Charta legfontosabb 

részei a szabad mozgással, a foglalkoztatással és bérezéssel, az élet- és 

munkakörülmények javításával, a szociális védelemmel, a férfiak és a nők közötti 

esélyegyenlőséggel, az idősek és a fogyatékkal élők védelmével kapcsolatos alapvető 

jogok. 

 Az Amszterdami Szerződés (1997/99) legnagyobb hatású eleme az önálló foglalkoztatási 

fejezet beépítése volt, mely a válságos munkanélküliségi helyzetre történt válaszlépésként 

értékelhető. A foglalkoztatási politika fő céljaiként az alábbiakat jelölték meg:  

I. a foglalkoztathatóság javítása  

1) Az ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelem és a tartós munkanélküliség 
kialakulásának megakadályozása  
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2) Áttérés a passzív munkapiaci eszközökről az aktív eszközökre  

3) A szociális partneri viszony ösztönzése  

4) Az iskolarendszerből a munka világába való átmenet megkönnyítése  

II. a vállalkozó szellem erősítése  

1) A vállalkozások elindításának és működtetésének megkönnyítése  

2) A munkahely-teremtési lehetőségek kiaknázása  

3) Az adórendszert fokozottan foglalkoztatás-baráttá kell tenni  

III. a vállalatok és dolgozóik alkalmazkodóképességének fejlesztése  

1) A munkaszervezet modernizálása  

2) Az alkalmazkodóképesség elősegítése a vállalaton belül  

IV. az esélyegyenlőséget szolgáló politikák erősítése  

1) Erőfeszítések a nemek közötti megkülönböztetés felszámolására  

2) A munka és a családi élet harmonizálása  

3) A munkába való visszatérés megkönnyítése  

4) Elő kell segíteni a hátrányos helyzetűeknek a munka világába való integrálását  

 
 2000-2007: 2000-ben Lisszabonban a foglalkoztatáspolitikai célok határozott megfogalmazása 

mellett a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem közösségi célként való kiemelése történt meg. 2002-

ben értékelték az 1998-ban megfogalmazott (fentebb felsorolt) foglalkoztatási célok megvalósulását 

és Lisszabonban elfogadott célkitűzéseknek megfelelően módosították azokat. A 2003-2006 közötti 

időszakra megfogalmazott foglalkoztatáspolitikai irányok: 

I. teljes foglalkoztatás. 

II. a munka minőségének és termelékenységének javítása. 

III. a társadalmi kohézió és befogadás erősítése. 

1) Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára. 

2) Munkahelyteremtés és vállalkozás. 

3) Felkészülés a változásokra, az alkalmazkodóképesség és a munkaerő-piaci 
mobilitás elő-segítése. 

4) A humán tőke fejlesztése és az egész életen át tartó tanulás támogatása. 

5) A munkaerő-kínálat növelése és az időskori aktivitás elősegítése. 

6) Nők és férfiak esélyegyenlősége. 

7) A munkaerő-piaci integráció elősegítése és küzdelem a munkaerőpiacon 
hátrányos helyzetben lévő emberek diszkriminációja ellen. 

8) Ösztönzés a munkavállalásra (a munka kifizetődővé és vonzóvá tétele). 

9) A be nem jelentett munkavégzés átalakítása bejelentett munkává. 



 

Települési esélyegyenlőségi program NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 

 

10) A regionális munkaerő-piaci különbségek csökkentése. 

 
Az Európai Bizottság 2004 májusában tette közzé az "Esélyegyenlőség és diszkrimináció-mentesség 

a kibővített Európai Unióban" című Zöld Könyvet, amelyben konzultációra hívta az érintett 

szervezeteket, szereplőket. Ezek a konzultációk megerősítették azt az álláspontot, amely szerint 

kiemelkedően fontos mind az esélyegyenlőség, mind a diszkrimináció elleni küzdelem terén 

megvalósuló közösségi akciók kezdeményezése, beleértve az Európai Unió Anti diszkriminációs 

jogalkotása hatásának maximalizálását. 2005 őszétől a tagországok nem külön készítik el 

foglalkoztatási akciótervüket, hanem azt a Nemzeti Akcióprogram a növekedésért és a 

foglalkoztatásért című nemzeti stratégia részeként dolgozzák ki. A diszkrimináció elleni fellépéssel 

és az esélyegyenlőséggel kapcsolatos törekvéseket a mindenki számára irányadó Esélyegyenlőségi 

Keretstratégia foglalta magába.  

 

2007-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozóan egységes szerkezetbe foglalt, közösségi 

akcióprogramként megfogalmazott PROGRESS közösségi program szablya meg a kereteket. 

 

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE  

 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú 

személyként élhessen, azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos 

megkülönböztetést elszenvedők számára, kinyilvánítva azt, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása 

elsősorban állami kötelezettség – tekintettel az Alkotmány 54. § (1) bekezdésének 70/A. §-ára –, megalkotta 

a 2003. évi CXXV. törvényt az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról.  

 

Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülése és az esélyegyenlőség előmozdítása, mint 

szabályozási tárgy nem előzmények nélküli a magyar jogban. A törvény megalkotásáig azonban a hatályos 

szabályozás nélkülözte az egységes fogalomhasználatot, és nem biztosított megfelelő eszközöket a 

jogsértésekkel szembeni fellépéséhez.  Ezért volt szükség egy olyan általános Anti diszkriminációs törvény 

megalkotására, amely egyrészt a már meglévő szabályokat koherenssé teszi, másrészt kitölti azokat a réseket, 

amelyek a szabályozásban mutatkoztak, harmadrészt pedig megfelelő eljárási rendelkezéseket biztosít a 

jogsértésekkel szembeni fellépéshez. 

Az egyenlő bánásmód követelménye a kötelezettektől azt kívánja meg, hogy tartózkodjanak minden olyan 

magatartástól, amely bizonyos tulajdonságaik alapján egyes személyek vagy személyek egyes csoportjaival 

szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést, megtorlást, zaklatást vagy jogellenes 

elkülönítést eredményez. Alapvetően tehát az egyenlő bánásmód követelménye az egyik oldalon negatív 



 

Települési esélyegyenlőségi program NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 

 

kötelezettséget jelent: a kötelezettek nem sérthetik meg mások egyenlő emberi méltóságát. A jogosultak 

vonatkozásában ugyanakkor ez azt eredményezi, hogy mindenkinek jogosultságként kikényszeríthető igénye 

van arra, hogy őt egyenlő méltóságú személyként kezeljék. Ennek megfelelően az államnak az egyenlő 

bánásmód követelménye tekintetében a jogsérelmet elszenvedők számára elsősorban a jogsérelmekkel 

szembeni fellépés eszközrendszerét kell biztosítania. 

 

Az eleve hátrányos helyzetben levő személyek esetében nem elegendő annak biztosítása, hogy őket a 

többiekkel azonos jogok illessék meg, hanem olyan pozitív intézkedésekre van szükség, amelyek lehetővé 

teszik, hogy a helyzetükből fakadó hátrányaikat csökkenteni, illetve megszüntetni lehessen. E pozitív 

intézkedések megtételére az Alkotmány 70/A. § (3) bekezdése alapján elsősorban az állam köteles, a 

tulajdon szociális kötöttsége azonban emellett - a tulajdonjog közjogi védelmének keretein belül - 

igazolhatja, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében bizonyos kötelezettségeket az állam 

magánfelek számára is előírjon.  

 

A törvény az egyenlő bánásmód követelményével kapcsolatban arra törekszik, hogy a jogrendszer egésze 

tekintetében, általános jelleggel határozza meg az egyenlő bánásmód jogosultjait, kötelezetteit, valamint az 

egyenlő bánásmód követelményének tartalmát.  

A törvény emellett biztosítja azt is, hogy a jogsérelmet szenvedett személyek minden esetben megfelelő 

közigazgatási jogi eljárás igénybevételével léphessenek fel a jogsértőkkel szemben. 

 

A törvény az egyenlő bánásmód követelményének szektorális kérdéseire is kitér, ennek megfelelően 

egyaránt foglalkozik a foglalkoztatásban, a szociális biztonság és az egészségügy területén, az oktatásban 

vagy a lakhatási ügyekben, illetve az áruk forgalma és a szolgáltatások igénybevétele során megjelenő 

hátrányos megkülönböztetéssel. A törvény az esélyegyenlőséggel kapcsolatban keretszabályozás 

kialakítására tesz kísérletet. Az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban nem normatív szabályozás 

megalkotása által, hanem konkrét, a hátrányok kiegyenlítését segítő intézkedések végrehajtásával érhető el. 

A területet érintő szabályozásnak ennek megfelelően az a feladata, hogy olyan keretet biztosítson ezen állami 

intézkedéseknek, amelyek a közösségi erőforrások leghatékonyabb felhasználását teszik lehetővé. 

 

Az egyenlő bánásmód követelménye alapján a Magyar Köztársaság területén tartózkodó természetes 

személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a jogi személyekkel és a jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetekkel szemben e törvény rendelkezései szerint azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni 

szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell eljárni. 

Jogszabályok 
• 1949. évi XX. tv. a Magyar Köztársaság Alkotmányáról  

• 1959.évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről  
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• 1992.évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről  

• 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról  

• 1993. évi LXXVII. tv. a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 

• 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról  

• 1998.évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról  

• 2003.évi CXXV. tv. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról  

 

TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 2010. 

január 1-től hatályba lépő módosítása (63/A. § (1)) értelmében a helyi önkormányzatnak és a többcélú 

kistérségi társulásnak a jövőben kötelezően el kell fogadnia az öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi 

programját. 

 

A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve meg kell határozni 

a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A 

programalkotás során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program és a helyi önkormányzat által 

készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi terv összhangjáról. 

 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során kiemelt figyelmet kell fordítani 

 az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre, 

 az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal szembeni 

fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre, 

 a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 

biztosításához szükséges intézkedésekre, 

 olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányait, illetve 

javítják foglalkoztatási esélyeiket. 

 

A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés 

alapján, szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni. 

 

A Települési Esélyegyenlőségi Program elkészítésekor Nyárlőrinc Község Önkormányzata a következő 

stratégiákkal, fejlesztési programokkal, koncepciókkal rendelkezett - figyelembe véve kistérségi kapcsolatait 
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is - melyeket összhangjáról gondoskodni kellett:  

 

1. Nyárlőrinc Község Önkormányzata 2007 – 2010 évekre szóló Gazdasági Programja  

2. Kistérségi kulturális stratégia 2009 - 2013 

3. Nyárlőrinc Község Önkormányzatának sportfejlesztési koncepciója (2009) 

4. A Tisza-menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi 
Intézkedési Terve (2008. augusztus) 

5. Közoktatási intézkedési terv Kecskemét Kistérségben 2008 - 2013  

6. Kecskemét és térsége Többcélú Társulás közfoglalkoztatási terve 2009. évre 

7. Kecskemét és térsége Többcélú Társulás Sport- és szabadidős Stratégiája 2008 

8. Kecskemét és Kistérsége Turizmusfejlesztési Koncepciója és Programja 

9. Nyárlőrinc település bűnmegelőzési koncepciója 

 

Jogszabályi kötelezettségének és az esélyegyenlőség eszméjének egyre mélyebb és szélesebb körű társadalmi 

tudatosulása érdekében Nyárlőrinc Község Önkormányzata a következő települési esélyegyenlőségi 

programot alkotja meg. 
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ÉRTÉKEK ÉS NORMÁK 

 

Az esélyegyenlőség biztosítása tág értelemben két eltérő, de egymással szorosan összefüggő, egymásra épülő 

elvárást fogalmaz meg. Egyrészt az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését, a hátrányos 

megkülönböztetés (diszkrimináció) tilalmát jelenti, másrészt olyan esélyegyenlőségi politikák kialakítását és 

végrehajtását, amelyek a hátrányos helyzetű állampolgárok életkörülményeinek javítását segítik elő 

különböző területeken. Önkormányzatunk működése során az esélyegyenlőség megvalósítását - az EU 

elvárásoknak is megfelelően - horizontális elvként kell meghatározni, melynek át kell hatnia az 

Önkormányzat valamennyi tevékenységét: a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását, és a helyi szintű 

közpolitikák alakítását egyaránt. 

 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata és szervei tudatában vannak annak, hogy munkáltatóként, 

intézményfenntartóként, közvetlen szolgáltatóként, pályázóként és a közpolitikák alakítójaként is kötelesek 

megtartani valamennyi jogviszonyukban és eljárásukban az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben (Ebktv.) meghatározott egyenlő bánásmód 

követelményét. 

 

 Nyárlőrinc Község Önkormányzata elkötelezett az egyenlő esélyek biztosítása iránt, minden polgára 

számára lehetővé kívánja tenni, hogy megkülönböztetés nélkül dolgozhassanak, tanulhassanak és 

élhessenek a településen, és lehetőségeihez mérten megtesz mindent annak érdekében, hogy 

megakadályozza bárki áldozattá válását.  

 Nyárlőrinc Község Önkormányzata a képviselő-testület és szervei döntéseiken keresztül is kifejezik 

elkötelezettségüket az esélyegyenlőség területén.  

 A jogszabályokban meghatározott, ilyen irányú kötelező feladatok ellátásán túl a település a 

társszervekkel, társulásaival, civil szerveződéseivel, egyházakkal, önszerveződő közösségeivel, 

egyesületeivel és alapítványaival együttműködve közösen (gyakorta azok anyagi támogatása mellett) 

törekszik érvényre juttatni az esélyegyenlőség eszméjét a társadalmi élet minden területén. Ennek 

egyik bizonyítéka, hogy a Települési Esélyegyenlőségi Program elkészítése is az un. Állampolgári 

Tanács közreműködésével történt. 

 Az Önkormányzat és intézményei maradéktalanul betartják az egyenlő bánásmódra vonatkozó uniós 

és hazai jogszabályokat, a megkülönböztetés elleni küzdelemben vezető szerepet vállalnak és 

felhasználva helyzetüket és a befolyásukat, ahol csak lehetséges, segítenek leküzdeni a diszkriminatív 

akadályokat. 

 Az esélyegyenlőségi politika követése során együttműködnek, az Önkormányzat vezetésétől a 
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képviselőtestületen és bizottságokon keresztül egészen a végrehajtás szintjéig valamennyi szinten. 

 Ösztönözik a hátrányos helyzetű csoportokat és egyéneket, hogy vegyenek részt a közösség életében.  

 Esélyegyenlőségi politikájukat minél szélesebb körben megismertetik a helyi munkáltatókkal, 

munkavállalók, a helyi polgárokkal és a partner szervezetekkel.  

 Az Önkormányzat kétévente felülvizsgálja esélyegyenlőségi programját, terveit.  

 

Az egyenlőség kerék szemlélteti azokat a magatartási normákat, melyeket az Önkormányzat, szervei és 

intézményei lakossági kapcsolataikban az egyenlő esélyek biztosítása érdekében követnek.  

Bizalom

Támogatás

Tisztelet

Felelősség

Kommu-
nikáció

Őszinteség

Elszámoltat-
hatóság

Esélye
gyen-
lőség

 

A fenti elveknek megfelelően az Önkormányzat és intézményei: 

 Faji egyenlőség: elkötelezettek a befogadó társadalom és a faji megkülönböztetés megszüntetése 

mellett. Elősegítik az esélyegyenlőséget és az emberek közötti jó viszonyt a különböző faji, nemzeti 

és etnikai csoportok között.  

 Fogyatékosság: nem kezelnek sem közvetlenül sem közvetve kedvezőtlenebbül valakit 

fogyatékossága miatt és előmozdítják az esélyegyenlőséget a fogyatékkal élők számára. 

Megkülönböztetés nélkül nyújtanak szolgáltatásokat az arra rászorulóknak. 

 Nemek közötti egyenlőség: előmozdítják a nők és férfiak közötti esélyegyenlőséget és közvetlenül 

vagy közvetve nem kezelnek egyetlen személyt sem kedvezőtlenebb a neme vagy családi állapota 

miatt.  
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 Foglalkoztatás: lehetőségeikhez mérten a helyi lakosság számára biztosítják az esélyegyenlőséget a 

foglalkoztatás területén.  

 Megközelíthetőség: arra törekednek, hogy szolgáltatásaik egyenlő feltételekkel legyenek elérhetők a 

helyi lakosság számára. Szolgáltatásaiknak mindenki számára hozzáférhetőnek kell lenniük. A fizikai 

hozzáférés megkönnyítése érdekében az épületeket a költségvetés biztosította keretek között 

akadálymentesítik. Arra törekednek, hogy az új épületek megfeleljenek az akadálymentesítési 

előírásoknak, ennek érdekében figyelemmel kísérik a fejlesztéseket. Arra törekednek, hogy 

akadálymentesített kommunikációs rendszereket használhassanak a szolgáltatásaikat igénybevevők. 

 Szexuális irányultság: nem tesznek különbséget sem közvetlenül sem közvetve senki szexuális 

irányultsága miatt.  

 Vallás és a hit: nem kezelnek sem közvetlenül sem közvetve kedvezőtlenebbül senkit a vallása vagy 

világnézeti meggyőződése miatt.  

 Életkor: nem kezelnek sem közvetlenül sem közvetve kedvezőtlenebbül senkit életkora miatt.  



  

 

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMBAN ÉRINTETTEK KÖRE 
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HELYZETELEMZÉS 

 

A helyzetfeltárás többféle módszerrel, kutatási technikával készült. Előzetesen feltérképeztük és 

tanulmányoztuk a vonatkozó jogszabályokat, törvényi rendelkezéseket, valamint Nyárlőrinc Község 

stratégiai és esélyegyenlőségi dokumentumait, az uniós pályázatok horizontális uniós esélyegyenlőségi 

szempontú vállalásait. Ezen túl felhasználtunk a KSH-tól és a Foglalkoztatási Hivataltól valamint az 

Önkormányzattól származó adatokat. Az Állampolgári tanács módszerével és kérdőíves ügyfél elégedettségi 

vizsgálat részeként felmértük a helyi lakosság igényeit, egyeztetést folytatunk az Önkormányzat szakterületi 

felelőseivel.  

AZ ÁLLAMPOLGÁRI TANÁCS ÁLTAL FELVETETT PROBLÉMÁK, JAVASLATOK 

 

Az eredetileg Nagy-Britanniában kialakult Állampolgári Tanács (citizens' jury) módszer alapfeltételezése, 

hogy az állampolgárok képesek komplex kérdésekben is felelős véleményt alkotni, ha megfelelő információ 

áll rendelkezésükre. A közügyek gyakorlásának eszköze és lehetősége a civil szféra számára. Egyenlő 

részvételen alapuló döntés előkészítő eljárás, amelyben 15–20 helyi állampolgár vesz részt. Létrehoztunk 

egy „mini-társadalmat”, illetve egy „közösségi mikrokozmoszt”, amely 2010. március 18-án tartott ülésén 

megvitatta a település esélyegyenlőségi helyzetét, ahol egy probléma listát és egy javaslat listát állított össze. 

(Prezentáció, jelenléti ív 2-3. számú mellékletek)  

Az Állampolgári Tanácson problémaként merült fel: 
 

 munkanélküliség  

 a helyi fiatalság elvándorol  

 a fiataloknak nincs megfelelő szórakozási lehetőség  

 a község lakossága érdektelen  

 nem elég erős a közösségi összefogás a településen  

 nincs helyi fogászat (csak kihelyezett Lakitelek településen) 

 a Művelődési Ház funkciói nem elegendőek 

 szolgáltatásokhoz való nem megfelelő hozzáférés  

 akadálymentesítés hiányosságai 

 gyógyszertár szolgáltatási színvonala nem megfelelő  

 a helyi lap elektronikus hozzáférése nem megoldott 

 nincs éttermi lehetőség  

 irreálisan magasak az árak a helyi vegyes élelmiszerüzletekben, akár még üzletláncon belül is 
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(nagyvárosi üzletekhez képest) 

 gyermekorvosi ellátás hiányosságai (csak napi 4 óra)  

 
A felvetett problémákat a települési esélyegyenlőségi program kialakítása során a lehetőségekhez mérten 
figyelembe vettük. 

 
Javaslat lista: 

 munkára késztetés, a juttatások megvonása, ha nem hajlandó dolgozni;  

 munkaerő piaci tréning szervezése (munkaügyi hivatallal összehangolva) 

 internet oktatás, az arra fogékonyaknak, távmunka és egyéb lehetőségek figyelembevételével 

 igényfelmérés alapján helyi programok kidolgozása, a helyi fiatalságot valamilyen módon érdekeltté 

kell tenni a közösségekben, motivációk kidolgozása a helyi lakosság számára, idősek és fiatalok 

éltének összefogása egyes rendezvényeken (Szent Iván éj); közös programok, közvélemény kutatás, 

arra hogy milyen igényei vannak a fiataloknak és az időseknek, idősek napközi otthonának 

létrehozása, Ifjúsági Közösségi Tér kialakítása 

 egy fogorvos helyi szerződtetése (van rendelő, csak orvos nincs) 

 Művelődési Ház funkciójának javítása, egy jó vezető/szervező szervezzen jó programokat a 

fiataloknak és az időseknek is 

 szolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása, korrekt gyógyszerellátás, legyen a helyi intézmények, 

nyugdíjasok és mindenki részére éttermi kiszolgálás, tanyagondnoki szolgálat továbbfejlesztése 

 Könyvtár, óvoda akadálymentesítése; folyamatos pályázás és helyi összefogás ennek érdekében 

 helyi lap elektronikusan legyen hozzáférhető 

KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS 

 

A Polgármesteri Hivatal ügyfeleinek véleményét a település esélyegyenlőségi helyzetéről kérdőíves 

lekérdezéssel szereztük be. A lekérdezést az önkitöltéses adatfelvétel rendszerével végeztük, a kérdezett 

maga, más személy bevonása nélkül adja meg a feltett kérdésekre a válaszait. Az írásban megadott 

kérdésekre az ügyfél, írásban a megadott válasz alternatívák közül a megfelelő bekarikázásával, 

aláhúzásával, vagy válaszának leírásával adta meg a választ. Az ügyintézés végeztével az ügyintéző az 

ügyfélnek egy, az esélyegyenlőségre vonatkozó KÉRDŐÍVET adott át, és megkérte, hogy azt töltse ki, és 

dobja be a Polgármesteri Hivatal bejáratánál található ládába. 

 

A lekérdezés ideje: 2010. március 12– től 2010. március 26-ig tartott, továbbá az Állampolgári Tanács 

március 18-i ülésén a Tanács tagjai is kitöltötték kérdőívünket, így összesen 33 állampolgár véleményét 

sikerült beszerezni.  
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A válaszadók 59% - a 20-40 éve él a településen, tehát a helyi körülményeket kiválóan ismeri. 30%-uk a 21-

40 éves korosztályból, 55%-uk a 41-61 éves korosztályból került ki, vagyis többségükben az aktív korúak 

nyilvánítottak véleményt. 

 

 
Forrás: Esélyegyenlőségi állampolgári vizsgálat 2010. 

 
A megkérdezettek 90%-a rendelkezik munkahellyel, több mint 50%-uk kisvállalkozásnál dolgozik, 14%-uk 

saját vállalkozásban. A megkérdezettek 77%-a közepesen elégedet körülményeivel és csupán 3%-uk 

nyilatkozott úgy, hogy valamilyen oknál fogva nem elégedett. 

 

Forrás: Esélyegyenlőségi állampolgári vizsgálat 2010. 
 
Arra a kérdésre, hogy mennyire befolyásolják az életminőségét a környezeti ártalmak (levegőtisztaság, zaj, 

illegális hulladék), a megkérdezettek 67%-a szerint átlagosan, csupán 1 válaszadó véleménye szerint 

befolyásolja életminőségét a talajszennyezettség és levegőtisztaság állapota.  
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TELEPÜLÉSI ADATOK 

 

Nyárlőrinc község Kecskeméttől 18 km-re, keletre, a Kiskunsági löszös háton fekszik. Északról a 44-es 

számú Kecskemét – békéscsabai országúttal párhuzamosan futó vasútvonal a határa, amely Kecskemétet köti 

össze Kunszentmártonnal.  

 

Hét évszázados történetre tekint vissza. Nevét a XIII. században Szent Lőrinc tiszteletére szentelt 

templomáról kapta. Teljes önállóságát 1950-ben érte el, ekkor a neve Nyárlőrincre változott. A község 

középpontjában Árpád-kori templomrom található, amely a megye harmadik középkori templommaradványa 

(a mizsei és a soltszentimrei után) és az ország jelentős kulturális értéke. A templomrom alapfalait 1982-ben 

egy régészeti feltárás során tárták fel, mely megtekinthető a község belterületén, a Hangár utcában. Feltárt 

alapfalak történelmi romkertté alakítása a 2000. évi millenniumi évforduló tiszteletére történt. A magyar 

középkorban egészen a török hódoltság kezdetéig folyt itt szőlőtermesztés. A település benépesülése 1920-

ban indul el. 1922-ben a letelepülők ingyen házhelyeket kaptak. Megindul a szőlőtelepítés, így a szőlő 

termelése hagyománnyá válik a lakosság körében. 

A település területe 6.636 hektár. 

 

A Maradvány tölgyes, mely több generáción át sarjaztatással felújított 13 hektár nagyságú állomány a 

futóhomok és a löszterület határvonalán helyezkedik el, az enyhén hullámos felszín a viszonylag kis 

területen is változatos élőhelyek kialakulását tette lehetővé. A felső lombkoronaszintben a kocsányos tölgy 

az uralkodó. Fafajait tekintve az erdő a gyöngyvirágos tölgyesekhez áll legközelebb. Gyepszintjében az 

Alföldön igazi ritkaságnak számító lágy szárú növényfajok is előfordulnak. Állatvilágának érdekessége a 

pannon gyík. 

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG GAZDASÁGI JELLEMZŐI  

A Nyárlőrinci emberek szorgalmát, munkájuk eredményét mutatja a falu gyarapodása: a több utcányi új ház, 

a közművek állandó bővülése, a magángazdaságok fejlődése. 

A Község legnagyobb munkahelyeit adó intézményei jelenleg a Maspex Olympos Kft., a Szikrai Borászati 

Kft., a Szikrai Építő és Faipari Kft., és az Önkormányzat. 

 

A nagyüzemi mezőgazdasági termelés és az erre épülő feldolgozó ipar egyik helyi képviselője a Nyárlőrinci 

székhelyű Kecskemét- Szikrai Állami Gazdaság volt, melynek fő profilja a szőlő- és gyümölcstermesztés, a 

faiskola és az élelmiszeripari főágazatok - borászat, gyümölcslé előállítás voltak.  

 

Az élelmiszeripari főágazatból 1984-ben kivált a gyümölcslé előállító üzem OLYMPOS Kft-vé, majd 
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napjainkra MASPEX OLYMPOS Kft-vé alakult. A Maspex Olympos Kft a Maspex Wadowice csoport 

tulajdonában lévő Maspex Hungary Kft. és a korábban görög tulajdonú Olympos-Top Kft. összeolvadásával 

jött létre 2005 elején. 2005 végén került a cégcsoporthoz a magyar ásványvízpiac egyik legrégebbi védjegye 

az Apenta ásványvíz- és üdítőital márka, amelynek töltése a Nyárlőrinci gyárban történik. A Nyárlőrinci 

gyáregységében készült Olympos, TopJoy és Fiona termékcsaládokat a cég több mint 20 országba exportálja.  

 

A Szikrai Borászati Kft. 1990. január 1. óta működik a jelenlegi formában. Fő profilja a szőlőfeldolgozás, 

borászat. A minőségi borok mellett foglalkozik vermouth és pezsgő gyártással is. Ezt a tevékenységet 

egészíti ki más élelmiszeripari termékek gyártása, úgy, mint a híres Piroska szörpcsalád, és a közkedvelt Tini 

alkoholmentes pezsgőcsalád. A Cserszegi fűszeres száraz bor megkapta a „Magyar Lovasok Bora” kitüntető 

címet, 2000-ben és 2002-ben a Pannon Bormustrán „Magyar Csúcsbor” minősítést ért el, míg 2003-ban a 

VIII. Országos Cserszegi fűszeres borversenyen Keszthely városában aranyérmet érdemelt. Borai az itteni 

talajtani és éghajlati tényezők hatására, korszerű technika alkalmazásával kapják meg egyedi sajátos 

karakterüket. A Kft. bekapcsolódott a magyar borturizmusba is. 

 

A településen mezőgazdaságból élők elsősorban kalászos, kukorica és napraforgó termesztéssel 

foglalkoznak. A lakosság jelentős hányada kiegészítő tevékenységként mezőgazdasági termeléssel is 

foglalkozik. Korábban kiemelkedő volt, jelenleg már csökkenő tendenciát mutat a szőlő, gyümölcs (alma, 

őszibarack, kajszi) ültetvényekkel foglalkozók száma. Kecskemét közelsége révén igen sokan ingáznak 

munkavégzés céljából.  

Kiskereskedelmi üzletek száma: 21 db 

Üzemanyag-töltő állomások száma: 1 db 
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NYÁRLŐRINC KÖZSÉG DEMOGRÁFIAI ADATAI  

2010. január 1.-én Nyárlőrinc állandó lakossága: 2380 fő, lakónépessége 2327 fő. 

Nyárlőrinc lakónépessége számának változása az elmúlt években csökkenést mutat. Az elmúlt két évben a 

lakónépesség csökkenésének száma megugrott, annak ellenére, hogy az odavándorlások száma növekedett. 

 

 
Forrás: KSH 

 
Forrás: KSH 

 
Az állandó népességből a 65 év felettiek száma viszonylag állandóságot mutat. A lakónépességen belül a nők 

és férfiak aránya megközelítően 50%. 
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Forrás: KSH 

 
 

 
Forrás: KSH 

A település lakóinak száma korosztályonként (2009. évben):  
0-19 évesek: 527 fő 
20-59 évesek: 1334 fő 
60 évnél idősebb: 519 fő 
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Forrás: KSH 

 
 

 
Forrás: KSH 
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Forrás: KSH 

 

A hátrányos helyzetűek száma (fő) 

szenvedélybetegek száma 20 

mozgáskorlátozottak száma 22 

értelmi fogyatékosok száma 11 

egyéb fogyatékkal élők száma 8 

hajléktalan családok/személyek száma 0 

HHH-gyermekek száma 35 

Forrás: Önkormányzat 

 
Forrás: KSH 

Tanyán élő elszigetelt családok problémáinak feltárása, azok közvetítése az intézményes megoldást nyújtó 

szervekhez Nyárlőrinc Község Önkormányzata a tanyasi lakott helyek intézményhiányból eredő 

hátrányainak enyhítése érdekében a tanyagondnok által ellátandó szolgáltatási feladatokat és azok mértékét 
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8/2009. (VII.27.) rendeletében szabályozta. A tanyagondnoki szolgáltatás körébe tartozó, a tanyagondnok 

által nyújtott szolgáltatások térítésmentesen vehetők igénybe. 
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NYÁRLŐRINCEN ÉLŐK SZÁMÁRA ELÉRHETŐ KÖZSZOLGÁLTATÁSOK  

 
Kommunális szolgáltatások: 

 

A háztartási hulladék szállítását heti egy alkalommal Nyárlőrinc településen a Városgazdasági Kft. 

végzi. A település külterületén három 1 m³ befogadóképességű hulladékgyűjtő edényzet áll a 

külterületi lakosok rendelkezésére, melyben elhelyezhetik a települési szilárd hulladékokat. A 

hulladékgyűjtő edényzetek ürítése (kül- és belterületen egyaránt) minden héten, pénteken történik. 

A településen keletkező folyékony hulladék szállítása 2006. október 1-je óta, az Észak-Bács-

Kiskun Megyei Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött közszolgáltatási 

szerződés útján történik.  

 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata a 135/2008 (X.18.)  FVM rendelet alapján támogatási kérelmet 

nyújtott be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból falumegújításra- és fejlesztésre igénybe vehető támogatás 

megszerzésére. 

 

Nyárlőrinc 2009. január 12-én támogatási kérelmet nyújtott be ÚNVP III. tengelyének pályázati kiírása 

keretében a köztemető ravatalozó épület felújítási munkálataira, mely alapján nettó 10.291.874 Ft 

támogatásban részesült. A felújítás a közelmúltban elkészült. 

 

A település több évvel ezelőtt döntött arról, hogy kiépíti a zártrendszerű szennyvízcsatorna-rendszert. 2007-

ben megalakult a Vízi Közmű Társulat, melynek jelenleg 770 tagja van. Az Önkormányzat a testület 

jóváhagyásával pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program keretében a 

szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai szennyvíztisztító telep kiépítése 

Nyárlőrincen kétfordulós pályázati konstrukció első fordulójára: KEOP-1.2.0. A projekt az Európai Unió 

támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az első forduló sikereként a projekt 

megvalósításához szükséges nettó 32.980.000 forintot a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság 

költségvetése társfinanszírozásában biztosítja, ez a költség az összes bekerülési költség 85%-a. A II. forduló 

pályázati beadására előreláthatólag 2010. május hónapban kerül sor. A kivitelezési munkák tervezett kezdési 

időpontja 2010. IV. negyedév, befejezés 2012. 

 

A közműves vízellátást a BÁCSVÍZ Zrt. (melyben az Önkormányzat is tulajdonos) és közvetlenül annak 

Tiszakécskei Üzemmérnökség végzi. A településen a szikkasztásos szennyvíztárolás a jellemző. Az 

Önkormányzat a Rétalja utca ivóvízhálózatának kiépítéséhez szükséges vízjogi engedéllyel rendelkezik, a 
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hálózat kiépítésére 2010-ben kerül sor. 

 

Közterületek, közutak rendezettsége: 
 

Nyárlőrincen kerékpárút nincs kiépítve, a terve azonban már elkészült. A zöldfelület 2008-ban 97446 m² 

volt. A közutak és járdák állapotát az alábbi táblázat mutatja. 

 

Időszak 
Önkormányzati 

kiépített út és köztér 
hossza (km) 

Önkormányzati 
kiépített járda 

hossza (km) 

Önkormányzati 
kiépítetlen 

járda hossza 
(km) 

Önkormányzati 
kiépített út és 

köztér területe 
(1000 m²) 

2005 9,5 2,4 0 36,3 
2006 9,5 2,4 0 36,3 
2007 9,5 2,4 0 36,3 
2008 9,5 2,4 0 36,3 

Forrás: KSH 
 

Pályázat keretében a József A. utca, Katona J. utca, Béke utca,Hangár utca 3.950.531 Ft-ból kerül 

megújításra. A Bem utca, Orgona utca, Rákóczi utca, Rétalja utca, Tavasz utca, Vadvirág utca szilárd 

burkolati tervei elkészültek az utcák szilárd burkolattal való kiépítése pályázati úton fog megtörténni. A 

belterületi utak kátyúzása évente külső vállalkozó közreműködésével történik. 

 

A falu szépítése közterületek gondozása, fásítása, virágültetés nagyrészben a közfoglalkoztatott dolgozókkal 

történik, valamint a civil szervezetek, iskolások is segítenek ebben. A központi park felújítása során a 

díszburkolat megépítése gyepszőnyeg, szökőkút és kultúrált pihenőhelyek kialakítása történt a Művelődési 

Ház előtt. Helyi intézkedéssel az önkormányzati hivatal alkalmazásában lévő fizikai dolgozók a beosztásuk 

szerinti saját körletüket kötelesek tisztán és parlagfű mentesen tartani. A közterületeket gondozó közhasznú 

alkalmazottak a közterületeket tisztán tartják és a tenyészidő alatt kéthetente az utcák területén lévő 

parlagfűvet kötelesek lekaszálni. A hivatal ezzel megbízott dolgozója kéthetente szemrevételezéssel ellenőrzi 

a belteületet. Ezen túlmenően a hivatal "Parlagfű Információs Központot" működtet. 
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Forrás: Esélyegyenlőségi állampolgári vizsgálat 2010. 

 

A megkérdezettek 84%-a átlagosan elégedett a település infrastruktúrális ellátottságával. Szinte ugyanilyen 

arányban elégedettek a megkérdezettek a helyi szolgáltatások színvonalával. Arra a kérdésre, hogy milyen 

egyéb, a településen jelenleg nem működő szolgáltatást vennének igénybe a következő válaszok születtek: 

cipész, uszoda, mozi, ruhatisztító, fitneszterem, tenisz, javítóműhelyek, étterem. 

 

Közbiztonság:  

Nyárlőrinc Község Önkormányzata területén a CÉDE pályázat keretében térfigyelő kamerarendszer kerül 

kialakítására 1.200.000 Ft értékben. Összesen hat kamerát szereltek fel, melyek figyeli a községbe be és 

kimenő forgalmat. A rendőrséggel megkötött szerződés alapján történik a működtetés. A Tiszakécskei 

Rendőrkapitányság rendszeresen beszámol tevékenységéről a képviselőtestületnek. 
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Forrás: Esélyegyenlőségi állampolgári vizsgálat 2010. 
 

A kérdőíves lekérdezés alapján Nyárlőrincen a megkérdezettek 79%-a szerint a településen a közbiztonság 

átlagos. Az elégedetlenek a tanyai betöréseket, erőszakos cselekményeket jelölték meg, elégedetlenségük 

okaként. 

 

Nyárlőrincen Polgárőrség működik. A Polgárőr Egyesület Nyárlőrinc csoportja 2002-ben 40 fővel alakult, a 

jelenlegi létszám 170 fő. Az egyesület 2006-ban közhasznú minősítést kapott. A polgárőrök minden éjjel 

őrséget állítanak, ennek eredményeként a bűncselekmények száma csökkent. Minden éjjel szolgálatot teljesít 

3-4 fő. A polgárőrök az éjjeli szolgálat ellátására saját gépkocsijukat használják. Együttműködik 

Polgármesteri Hivatallal, helyi szervezetekkel, vállalkozásokkal, lakosokkal, melynek hatására mindkét fél 

kölcsönös előnyökhöz jut. Jó kapcsolatot alakított ki a helyi rendőrrel, a Tiszakécskei Rendőrőrssel. A 

településen jól működik a Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM), melynek jelzésére mindig 

megjelennek a polgárőrök. 

 

A  településen a házaló árusok és ehhez kapcsolódó trükkös lopások, kerékpárlopások, illegális 

fakitermelések, falopások, lakásbetörések, tanyabetörések, üzletbetörések jellemzőek. A Polgárőr Egyesület 

működésének anyagi feltételeit az Önkormányzat támogatásából, a lehetőségeihez mérten, pályázatokból, 

tagdíjakból, egyéb  támogatásokból fedezi. 

 

A nők elleni erőszak bármely olyan, a nőket nemük miatt érő erőszakos tett, mely testi, szexuális vagy lelki 

sérülést okoz vagy okozhat nőknek, beleértve az effajta tettekkel való fenyegetést, valamint a kényszerítést 

és a szabadságtól való önkényes megfosztást, történjen az a közéletben vagy a magánszférában. Különösen a 

következőket: 
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Szóbeli (verbális) erőszak  

A nő lekicsinylése, sértegetése, gúnyolódás, nevetségessé tevés (például a nő külseje, vallása vagy faji 

hovatartozása miatt), bántalmazással, veréssel való fenyegetés, gyerekek elvételével, öngyilkossággal való 

fenyegetés  

 

Lelki erőszak  

Alapvető érzelmi igények és szükségletek megtagadása, barátoktól, munkától, családtól, kedvenc 

foglalatosságoktól való elszigetelés vagy eltiltás, féltékenység, nő önbizalmának módszeres lerombolása, 

elzárkózás a problémák közös megbeszélésétől, nő állandó hibáztatása, értéktárgyainak összetörése, tárgyak 

összetörése/dobálása/csapkodása, fegyverrel való fenyegetőzés, félelmet keltő viselkedés (dühödt nézés, 

üvöltés), támadó faggatózás, életveszélyes/ijesztő autóvezetés, telefon és egyéb kommunikációs csatornák 

lezárása, telefonon való állandó ellenőrzés, nő zsebeinek/táskájának átkutatása 

 

Testi (fizikai) erőszak  

Lökdösés, pofozás, fojtogatás, haj húzása/kitépése, ököllel/eszközzel való ütés, rugdosás, harapás, rázás, 

égetés, fegyverrel (késsel, lőfegyverrel, nehéz tárgyakkal) való fenyegetés vagy bántás, alapvető testi 

igények és szükségletek megtagadása (éheztetés, szomjaztatás, alvásmegvonás, ürítkezés kontrollálása), 

bezárás, kizárás, megkötözés és mozgásszabadság korlátozása 

 

Szexuális erőszak  

Nem kívánt szexuális tevékenységre való kényszerítés, nemi erőszak, szexszel való fájdalomokozás vagy 

megalázás, tárggyal való nemi erőszak, intim testrészeik bántalmazása, másokkal való közösülés/prostitúció 

kényszerítése, reproduktív jogok korlátozása: fogamzásgátlás akadályozása vagy kényszerítése, terhességre 

vagy abortuszra kényszerítés 

 

Gazdasági erőszak  

Anyagi függésben tartás, munkáról való lebeszélés vagy eltiltás, nő fizetésének elvétele, mindennapi 

kiadások megkérdőjelezése és fillérre való elszámoltatása, közös néven levő céggel (Bt., Kft.) való sakkban 

tartás/zsarolás 

 

Különösen figyelmet kell fordítani a családon belüli erőszak, a nőket fenyegető szexuális erőszak eseteire. 

Mivel a településen nem jellemzők a fentiekben írt cselemények, a megelőzés képezi az önkormányzat 

feladatát. Ennek érdekében az önkormányzat szükségesnek tartja a Bűnmegelőzési koncepció kiegészítését. 

Tervezett feladatok: 

 Bűnmegelőzési koncepció kiegészítése  
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A Program Célcsoportjai  
A horizontális uniós és hazai alapelvek szerint a nők, romák, fogyatékossággal élők, a mélyszegénységben 

élők mindenképpen kötelezően vizsgálandó célcsoportok.  

További, a település szempontjából fontos célcsoportok: 
 a hátrányos helyzetű (HH) és halmozottan hátrányos helyzetű; 

 gyermekek-tanulók (HHH); 

 a sajátos nevelési igényű gyermekek-tanulók (SNI); 

 az alacsony státuszú lakosság (legfeljebb 8 általánossal rendelkező, rendszeres munkajövedelemmel 

nem rendelkező); 

 az ápolásra szoruló idősek; 

 pályakezdő fiatalok. 

 

Nők

• Alacsony 
iskolai 
végzettségű-
ek

• 55 év 
felettiek

• Rendszeres 
szociális 
segélyben 
részesülők

Kisebbségek

• Romák

Fogyatékkal 
élők

• Mozgásszervi
• Érzékszervi
• Mentális

Idősek

• Ápolásra 
szorulók

• Egyedülállók

Szociálisan 
rászorultak

• Hajléktala-
nok

• Negyven 
évnél 
idősebb 
munkaválla-
lók

• Két vagy 
több, tíz éven 
aluli 
gyermeket 
nevelő 
munkaválla-
lók vagy tíz 
éven aluli 
gyermeket 
nevelő 
egyedülálló 
munkaválla-
lók

Hátrányos 
helyzetű 

gyermekek
• Halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 
tanulók

• Speciális 
nevelési 
igényű 
tanulók

A  horizontális uniós alapelvek szerinti 
célcsoportok

További, a településszempontjából fontos 
célcsoportok

 
A fentebb nevesített célcsoportokat nem önmagukban, hanem az ellátásukat folyamatosan megvalósító, 

elsősorban önkormányzati szolgáltatások, az esélyegyenlőségük biztosításához napi szinten hozzájáruló, az 

adott célcsoport esetében leginkább érintett szektorok/ágazatok oldaláról vizsgálja a Program. A 

következőkben célcsoportonként mutatjuk be 2010-2015 között terveinket, melyek megvalósításával kívánja 

az Önkormányzat elősegíteni településünkön az esélyegyenlőség megvalósulását. 

CSÖKKENT MUNKAKÉPESSÉGŰEK, FOGYATÉKKAL ÉLŐK  

A társadalomba való be-, illetve visszailleszkedés érdekében segítségre szorulnak a társadalom mindazon 
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tagjai, akik bármilyen oknál fogva (betegség, fogyatékosság, munkaképesség megváltozása, 

munkanélküliség, családi körülmények vagy a család hiánya, szenvedélybetegségek stb.) társadalmi 

beilleszkedési zavarokkal küzdenek. A mai felfogás szerint a szociális gondoskodás feladatkörébe tartoznak 

a szociális rehabilitáció eszközei és intézményei. A szociális gondoskodás egy átfogó tevékenység, amely 

általában egy-egy adott korcsoport (gyermekkorúak, időskorúak) vagy népréteg (pl. hajléktalanok) 

életmódjának javítását célozza. A gondozás a gondoskodás gyakorlati megvalósítása az eszközök és 

módszerek szintjén. Célja a gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtás, melynek 

mértékét és fajtáját mindenkor a segítségre szoruló ember testi, lelki és szociális állapota határozza meg.  

 

A szociális védőháló biztosítása nem egyetlen intézmény, hanem szervezetrendszerek együttműködésének 

feladata. Az állami és önkormányzati feladatellátás meghatározó a rendszerben, melyek akkor lépnek 

működésbe, ha a gondoskodás másként nem biztosítható. Ehhez szükséges az ellátási igények felmérése, a 

célcsoportok felkutatása, a meglévő feladatok ellátási igények figyelembe vételével történő bővítése, 

valamint az intézmények infrastruktúrájának megfelelő szintre hozása. A fogyatékosok ellátása a településen 

nem biztosított. Közgyógyellátási igazolványt 2008-ban 123 fő részére adtak ki, mozgáskorlátozott 

igazolványt 

 
Forrás: KSH 

Az Önkormányzat sportfejlesztési koncepciója nem tartalmaz rendelkezéseket a mozgáskorlátozottak 

vonatkozásában, ezért annak kiegészítése javasolt.  

Tervezett feladatok: 

 az Önkormányzat a lehetőségeihez képest támogatja a fogyatékosok sportrendezvényeinek a 

megrendezését, elsősorban a sportlétesítmény a fogyatékosok bejegyzett egyesületei részére 

történő alkalmankénti térítésmentes rendelkezésre bocsátásával. 
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IDŐSKORÚAK  

 

Egyre több olyan háztartás van, amelyben idős személyek (is), de főleg amelyekben csak idős emberek 

élnek. Minél idősebb személyről van szó, annál nagyobb az esélye annak, hogy az illető egy-személyes 

háztartást tartson fenn. A statisztikai adatok alapján az utóbbi években erősödni látszik az a tendencia, hogy 

az idős emberek ameddig csak el tudják látni magukat, még a megözvegyülés után sem költöznek össze 

gyermekeikkel, unokáikkal, hanem megpróbálnak önállóan élni. Ennek ellenére a családi kapcsolatoknak 

nagy jelentősége van az idős emberek életében. A feleslegesség tudata, a bizonytalanságérzet akkor is 

fizikai-lelki hanyatlást idézhet elő, ha az idős emberek viszonylag kiegyensúlyozott anyagi kondíciók között 

élnek.  

 

Ezért az idősek életmódját javító társadalmi programok, civil szervezetek tevékenységét az élet e területére, 

az intenzív családi kapcsolatokból kirekesztődő idős emberek aktivitásának erősítésére célszerű kiterjeszteni.  

Az Európa egészére érvényes általános öregedési folyamat Magyarországon is jellemző. 
 

 
Forrás: KSH 
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Forrás: KSH 

Időskorúak helyzete Nyárlőrincen (2009) 

 

Működik-e Idősek Otthona Nyárlőrincen?  nem 

Segíti-e az Önkormányzat az idősek 
étkeztetését?  

igen 

  Hány egyedül álló időskorú él a településen?  320 fő 

Tart-e kapcsolatot az Önkormányzat a 
mozgásukban korlátozott időskorúakkal?  

igen 

Szervez-e külön programot az Önkormányzat 
az időskorúaknak?  

Falukarácsony  

Hány fő részesül időskorúak járadékában?  6 

Ebből hány fő egyedülálló?  4 

Forrás: Önkormányzat 
 

Időszak 
Öregségi nyugdíjban 
részesülő férfiak 
száma (fő) 

Öregségi nyugdíjban 
részesülő nők száma 
(fő) 

2005. év 143 165 
2006. év 144 163 
2007. év 148 184 
2008. év 143 196 

Forrás: KSH 
 

2010-ben megalakult a Nyárlőrinc az Idősekért és Rászorultakért Alapítvány. Az alapítvány előadásokat 

szervez a Művelődési Házban. 
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Tervezett feladatok: 
 
 az Önkormányzat erejéhez mérten továbbra is támogatja a Falukarácsony évenkénti megrendezését, 

és lehetőségekhez képeset ajándékokkal támogatja a rászoruló időseket. 

 a jövőben is alkalmazzuk az Állampolgári Tanács módszerét, melybe a településeken élő időseket is 
bevonjuk.  

 

KISEBBSÉGEK, ROMÁK  

 

A magyarországi kisebbségeknek a társadalomban betöltött helyzetét ma az 1990. évi XL. törvénnyel 

kiegészített alkotmány 68. paragrafusa rögzíti, kimondva, hogy a Magyar Köztársaságban élő nemzeti és 

etnikai kisebbségek részesei a nép hatalmának: államalkotó tényezők. Nemzeti kisebbségen olyan 

magyarországi népcsoportot értünk, melyek a Magyar Köztársaság állampolgárai, de más nyelv-, ill. 

kulturális nemzethez tartoznak és ez által kettős az identitástudatuk, ilyenek például a magyarországi 

németek.  

 

Az alkotmány garantálja a kisebbségek számára kollektív részvételüket a közéletben, helyi és országos 

önkormányzatok létrehozását, saját kultúrájuk ápolását, anyanyelvük használatát, az anyanyelvű oktatást, a 

saját nyelven való névhasználat jogát. A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 1993. július 7-én elfogadott 

1993. évi LXXVII. tv. egyéni, valamint kollektív jellegű kisebbségi jogokat - személyi elvű (perszonális) 

autonómiára és önkormányzatok létrehozására való jogot - biztosított a Magyarországon honos 13 

kisebbségnek, melyek a következők: a bolgár, a cigány, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a 

román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán. Ennek szellemében a kisebbségi települési 

önkormányzatok száma jelenleg 745, ebből a legtöbb a cigányoké: 403 és a németeké: 163 (1998. februári 

állapot, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal adatai).  

 

Nyárlőrincen kisebbségi önkormányzat nem működik. Egyes becslések szerint a lakosság mintegy 2%-a 

roma. 

 

 

Kisebbségek helyzete (2009) 

 

Az elmúlt években tett-e bármilyen lépést az Önkormányzat a Igen, Út a munkához program 
keretében közcélú 
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romák foglalkoztathatóságának javítása érdekében? foglalkoztatással. 

Tett-e az Önkormányzat lépéseket annak érdekében, hogy a 
kisebbségben élő családok szegénységét csökkentse? 

Igen segélyezéssel, illetve 
közcélú foglalkoztatással. 

Forrás: Önkormányzat 

 
Tervezett feladatok: 
 
 az Önkormányzat a további években is az Önkormányzat anyagi erejéhez mérten folytatni kívánja a 

közhasznú, közcélú foglalkoztatást, közmunkaprogramot.  

A NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG 

A nők és férfiak közötti egyenlőség területei, jellemzői Magyarországon: a férfiak egészségi és mentális 

állapota lényegesen rosszabb, mint a nőké. Még mindig jellemző a nőket a háztartásba száműző 

szerepfelfogás. A nők munkájukért kisebb bért kapnak. A nők karrierépítésének erősödésére utal, hogy a 

gyermekszülés ideje kitolódott. A bűncselekményekben a nők ötször gyakrabban jelennek meg sértettként, 

mint elkövetőként. A nők politikai képviselete nagyon alulreprezentált, ám a vidéki térségek esetében 

erősebb. Nyárlőrincen a nők és férfiak aránya az elmúlt tíz évben állandóságot mutat, az állandó népességből 

a nők aránya 52%.  

  
Forrás: KSH 
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Forrás: KSH 

 
 

 
Forrás: KSH 

Nyárlőrincen a felnőtt korú nők mintegy 30 százaléka tartozik az idős korosztályhoz.  

Tervezett feladatok: 
 
 közhasznú, közcélú foglalkoztatást, közmunkaprogram lehetőségeiről tájékoztatást szervezünk az 

érintett nőknek.  
 

MÉLYSZEGÉNYSÉG 

A mélyszegénység többdimenziós jelenség, amely megmutatkozik többek között a nagyon alacsony 

képzettségben és foglalkoztatottságban, az ebből következő súlyos megélhetési zavarokban, kihat az elemi 

lakhatási, táplálkozási körülményekre, az érintettek egészségi állapotára, stigmatizál és kirekesztéshez vezet. 
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Azokat soroljuk a mélyszegénységben élők közé, akik az alábbiak közül legalább kettő kritériumnak 
megfelelnek: 

- legalább három éve munkanélküliek, illetve ezen idő alatt legfeljebb közfoglalkoztatásban vettek 
részt, 

- legfeljebb az általános iskola 9-10. osztályát végezték el, ami mellett esetleg nem piacképes 
szakképzettséget vagy OKJ-s szakképesítést szereztek, 

- aktív korú inaktívak, 

- kettőnél több gyermeket nevelnek. 

A 2008-as adatok szerint a társdalom 5-7 százaléka él mélyszegénységben Magyarországon, 

köztük kétszázezer gyerek. 2010 a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem 

Európai Éve. Nyárlőrinc Önkormányzata az általa szervezett közhasznú, közcélú foglalkoztatás, 

közmunkaprogramokban, a saját fenntartású intézményekben való foglalkoztatottság terén 

előnyben kívánja részesíteni a fenti kritériumoknak megfelelő mélyszegénységben élőket.  

Tervezett feladatok: 

 

 a közhasznú, közcélú foglalkoztatást, közmunkaprogram lehetőségeiről tájékoztatást szervezünk a 

mélyszegénységben élőknek és előnyben részesítjük a kritériumoknak megfelelő lakosainkat a 

közhasznú, közcélú foglalkoztatás, közmunkaprogramokban.  

 

LAKHATÁS 

 

A településen 2008. évben 1013 db lakás volt. A lakások száma az elmúlt 8 évben kismértékben, 18 db 

lakással növekedett. Lakásellátottság szempontjából a település viszonylag jó helyzetben van, átlagosan 2,3 

lakos él egy lakásban. A lakások 73%-a be van kapcsolva a közüzemi ivóvíz-vezeték hálózatba és 62 %-uk a 

gázszolgáltatásba. 
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Forrás: KSH 

 
A lakások közműellátottságát az alábbi táblázat mutatja: 

Időszak 

Háztartási 
villamos-

energiafogyasztók 
száma (db) 

Háztartási 
gázfogyasztók száma 

(db) 

Közüzemi 
ivóvízvezeték-

hálózatba bekapcsolt 
lakások száma (db) 

1999 1034 566 713 

2000 1043 575 716 

2001 1055 584 721 

2002 1051 593 727 

2003 1042 599 731 

2004 1059 604 734 

2005 995 610 738 

2006 1065 623 734 

2007 1070 626 737 

2008 1087 629 741 

Forrás: KSH 
 
Településen önkormányzati tulajdonú üres lakás nincs.  
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Időszak 

Lakásfenntartási 
támogatás esetei 

(pénzbeli és 
természetbeni) 

(eset) 

Lakásfenntartási 
támogatásra 
felhasznált 

összeg (pénzbeli 
és 

természetbeni) 
(1000 Ft) 

Lakásfenntartási 
támogatásban 

részesültek 
száma (pénzbeli 

és 
természetbeni) 

(fő) 

Lakáscélú 
helyi 

támogatásban 
részesültek 
száma (fő) 

Lakáscélú 
helyi 

támogatás 
összege 

(1000 Ft) 

1999  4 54       
2000 6 72       
2001 8 218       
2002 6 120       
2003 3 54 3 5 1600 
2004 94 235 10 1 300 
2005 77 190 16 3 850 
2006 54 176 10 2 300 
2007 41 134 7 1 300 
2008 31 96 5 2 700 

Forrás: KSH 
Az elmúlt 10 évben lakások száma kismértékben növekedett. Az Önkormányzat fontosnak tartja, hogy a 

költségvetési lehetőségeihez mérten fenntartsa a lakásfenntartási támogatás (pénzbeli és természetbeni) 

jelenlegi volumenét. Az elmúlt évben pénzbeli lakhatási támogatást 10 fő, lakásvásárlási támogatás 6 fő 

kapott az Önkormányzattól. 

 
Tervezett feladatok: 
 az Önkormányzat a költségvetési lehetőségeihez mérten a lakásfenntartási támogatás (pénzbeli és 

természetbeni) legkevesebb 300 e Ft/év összegben fenn kívánja tartani. 



 

Települési esélyegyenlőségi program NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 

 

 

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK, FOGLALKOZTATÁS  

Szociális alapszolgáltatási feladatok kistérségi szintű működtetése érdekében 2009. január 1. 

napjától a Társulás szerződést kötött a családsegítés valamint a pszichiátriai és 

szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására vonatkozásában a Tiszakécske központú 

intézményi társulással, Lakitelek, Nyárlőrinc, Szentkirály, Tiszakécske települések közigazgatási 

területére kiterjedően.  
 

A házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában a Tiszakécske 

központú intézményi társulással, Nyárlőrinc és Tiszakécske települések közigazgatási területére 

kiterjedően. A szociális alapszolgáltatási feladatok közül a családsegítés, házi segítségnyújtás, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint gyermekjóléti alapellátási feladatok közül a 

gyermekjóléti szolgáltatás szakmai koordinációját, a feladatellátás megszervezését – a kistérség 

egészére kiterjedően Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága (Kecskemét, Piaristák 

tere 8.) látja el. 

 

Az Önkormányzat a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátását a Főplébánia Karitász 

Alapítvány, Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálaton keresztül biztosítja, akik 2009-ben 2 fő 

ellátásáról gondoskodtak. A képviselő-testület támogatásban részesíti az alapítványt. 

Az Önkormányzat segélyezési tevékenységét az alábbi táblázat mutatja be. 

Időszak 

Közgyógyellátási 
igazolvánnyal 
rendelkezők 
száma (fő) 

Súlyosan 
mozgáskorlátozott 
személyek 
közlekedési 
támogatásában 
részesültek száma 
(fő) 

Rendszeres 
szociális 
segélyben 
részesítettek 
átlagos 
száma (fő) 

Időskorúak 
járadékában 
részesítettek 
évi átlagos 
száma (fő) 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesítettek évi 
átlagos száma 
(fő) 

Temetési 
segélyben 
részesültek 
száma 
(pénzbeli és 
természetbeni) 
(fő) 

Ápolási 
díjban 
részes
évi á
száma (fő)

2003 200 37           
2004 169 36           
2005 165 32           
2006   28 30 5 104 16   
2007   28 31 8 108 12   
2008   21 32 8 105 17 

Forrás: KSH 
 

Szociális ellátások helyzete (2009) 
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Hány fő részesül ápolási díjban? 29 

Ebből hány fő súlyosan fogyatékos? 12 

Ebből hány fő fokozott ápolást igénylő súlyosan 
fogyatékos személy? 

1 

Támogatja-e az Önkormányzat egyéb (rendeletben 
meghatározott) támogatással a rászorulókat? 

igen 

 

Rendszeres szociális segélyben részesülők száma 60 

Ebből hány fő nyugdíjas? 0 

Tart-e kapcsolatot az Önkormányzat a szociálisan 
rászorulókkal? 

 

igen, gondozónők, 
tanyagondnok, és 
Családsegítő Szolgálat útján. 

Van-e településnek szociális térképe? nincs 

Szervez-e az Önkormányzat programot a szociálisan 
rászorulóknak? 

igen, Falukarácsony, Falunap, 
Vöröskereszt, Nyugdíjasklub, 
egészségügyi előadások 

Működik-e Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Nyárlőrincen?  

igen 

Ha igen van-e erre kialakított külön helyiség?  igen 

Rendelkezik megfelelő technikai eszközökkel a 
helyiség?  

igen 

Működik–e kapcsolatfelvétel az Önkormányzat 
részéről a gyermeküket egyedül nevelő szülőkkel? 

igen, a családgondozó által 

Forrás: Önkormányzat 
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Forrás: Esélyegyenlőségi állampolgári vizsgálat 2010. 

 

A kérdőíves lekérdezés alapján a megkérdezettek 59%-a teljesen elégedett, 41% átlagosan elégedett az 
Önkormány által biztosított szociális ellátásokkal. 

 

Foglalkoztatás helyzete (2009) 

 

Nyárlőrincen foglalkoztatottak száma:  540 fő 

Meghatározó ágazat:  feldolgozóipar,  
építőipar 

Ebben foglalkoztatottak száma:  335 fő 

Ebben a nők száma:  161 fő 

Regisztrált munkanélküliek száma:  55 fő 

Ebben a nők száma:  30 fő 

Munkanélküli járadékban részesülők száma: 60 fő 

Ebben a nők száma:  42 fő 

Közhasznú, közcélú foglalkoztatás, 
közmunkaprogramban résztvevők száma a Hivatalban: 

23 fő 

Közhasznú, közcélú foglalkoztatás, 
közmunkaprogramban résztvevők száma az 
Önkormányzatnál: 

31 fő 
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A kistérségben a munkanélküliségi ráta az elmúlt év során kiugróan megnőtt.  

  
Forrás: ÁFSZ 

 

Nyárlőrincen a munkanélküliség a környező településekhez képest alacsonyabb. 

 

Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya az állandó lakóhelyük szerint. 
2010.01.20-i állapot 

Település 
Nyilvántartot
t összes fő 

Folyamatosan 
nyilvántartott 
(365 napnál 
hosszabb 
ideje) 

Munkaváll. 
korú 
népesség 

Relatív 
mutató 
(a 
nyilvánt
artott 
álláskere
sők a 
munkav
állalási 
korú 
népessé
g %-
ában 

Arányszám 
(a relatív 
mutatónak 
az országos 
relatív 
mutatóhoz 
viszonyított 
aránya) 

Nyárlőrinc 136 28 1588 8,56 0,88 
Lakitelek 316 64 3034 10,42 1,07 
Orgovány 254 81 2136 11,89 1,22 
Tiszaalpár 437 94 3335 13,1 1,35 
Tiszakécske 723 123 7604 9,51 0,98 
Városföld 126 32 1536 8,2 0,84 

Forrás: Foglalkoztatási Hivatal 
 

Nyárlőrincen a nyilvántartott 180 napon túli álláskeresők között a férfiak és a nők száma közel azonos. 
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Forrás KSH 

 

A nyilvántartott munkanélkülieknek (2008-ban 111 fő), minegy 10 %-a tartozik a fiatal korosztályhoz, vagy 

pályakezdő. 

 

4 4

9 9

32 3
5 5 4

7
9 8 9 10

2004. év 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év

Nyárlőrinc Község Önkormányzata
Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma (fő)

A 17-20 éves nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

A 21-25 éves nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

 
Forrás: KSH 

 

A munkanélküliség az 51-61 éves korosztály sújtja a leginkább. 
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0 10 20 30 40 50 60

180 napon túli nyilvántartott álláskeresők száma …

Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma (fő)

A 17-20 éves nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

A 21-25 éves nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

A 36-40 éves nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

A 41-45 éves nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

A 46-50 éves nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

A 51-55 éves nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

A 56-60 éves nyilvántartott álláskeresők  száma (fő)

Nyárlőrinc Község Önkormányzata

2008. év

2007. év

2006. év

2005. év

 
Forrás: KSH 

 

A közcélú munka szervezésére Nyárlőrinc Község Önkormányzata megállapodást kötött a Kecskemét és 

Térsége Többcélú Társulással. E megállapodás tartalmazza a közcélú munkára alkalmas személyek 

közvetítésével és foglalkoztatásával kapcsolatos megosztott feladatokat. Az Önkormányzat a munkanélküli 

álláskeresőket a Társuláshoz irányítja, amely a megfelelő feltételek megléte esetén munkaszerződést köt a 

munkanélküli személlyel, megjelölve természetesen a munkavégzés helyét. A Társulás a munkavégzéssel 

kapcsolatban minden olyan eseményről tájékoztatja az Önkormányzatot, amely a munkanélküli személy 

együtt nem működésével van kapcsolatban. Nyárlőrincen az iskolában, óvodában és a polgármesteri 

hivatalban van lehetőség közcélú foglalkoztatásra. 

Tervezett feladatok: 
 közcélú és közhasznú foglalkoztatás további szervezetése.  

 a közhasznú, közcélú foglalkoztatást, közmunkaprogram lehetőségeiről tájékoztatást szervezünk az 
51-61 éves korosztálynak. 

 az Önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten továbbra is támogatja a Polgárőr Egyesület 
működését.  

 
 

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK, SPORT 
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A Kecskeméti Többcélú Kistérségi Társulás biztosítja a hétközi, ill. hétvégi orvosi ügyeletet a 

községben.  

 

Az Anya és Gyermekvédelmi Tanácsadó heti egy napon két órát, a Terhes Szaktanácsadás havi 

két alkalommal egy órát érhető el a község lakosai számára. A fogorvos heti 4 nap összesen 18 

órában rendelt, jelenleg azonban nincs a községnek helyben fogorvosa, fogorvos rendelési helye 

Lakitelek. Két háziorvos körzet működik. Hétközi (éjszakai) sürgősségi eseteket délután 17 órától 

másnap reggel 8-ig a háziorvosok látják el helvéciai központtal. Szombat, vasárnap és 

ünnepnapokon a sürgősségi eseteket a Kecskeméti Központi ügyelet látja el.  

 

Az orvosi rendelő akadálymentesítése elkészült. A Dél-Alföldi Operatív Program keretében 

támogatott beruházás kilenc és fél millióba került, aminek a kilencven százalékát pályázat útján 

nyerte el a község, a többit saját erőből finanszírozta. A projekt során megvalósult a háziorvosi, 

valamint a gyermekorvosi rendelő burkolat cseréje, az infokommunikációs rendszer kiépítése. 

Akadálymentes WC-t alakítottak ki, a rendelőbe pedig rámpán keresztül juthatnak be azok, akik a 

lépcsőt egyáltalán nem, vagy csak nehezen tudják használni. A mozgáskorlátozottak részére az 

udvarban két autó parkolót is kiépítettek.  

 

A megkérdezettek döntő többsége az egészségi állapotát összehasonlítva a magyarországi 

ismeretségi körében élő azonos korúak egészségi állapotával azonosnak vagy jobbnak tartja. 

Ugyanakkor a megkérdezettek 33%-a nem, 55%-uk csak alkalomszerűen sportol. 

 

A megkérdezettek 82%-a átlagosan elégedett az egészségügyi ellátással a településen, 6%-uk 

azonban egyáltalán nem. Érdemes lenne figyelmet fordítani arra a jövőben, hogy mi lehet ennek 

az oka. 
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Forrás: Esélyegyenlőségi állampolgári vizsgálat 2010. 

 
Sport: 

 

Kecskemét és térsége Többcélú Társulás Sport- és szabadidős Stratégiája 2008-ban született meg. A 

kecskeméti kistérségben cél, hogy a mentális egészséget erősítsék a szabadidős közösségek erősítésével, a 

közösségi identitások nevelésével, a pozitív szerepminták felmutatásával, az öngondoskodás tanításával, a 

konfliktuskezelési képesség fejlesztésével, a közösségi (sport) sikerrel; különösen fontos mindennek 

megvalósítása pl. a fogyatékosok sportja esetében. Megszervezhető a mentális állapot javításával kapcsolatos 

programok, ismeretterjesztő előadások népszerűsítése a kistérségi honlapon, elképzelhetőnek tartjuk a 

csatlakozást, kapcsolatkeresést már jól működő drog prevenciós programokkal. Ezen keresztül is arra kell 

törekedni, hogy a saját aktvitás élményét adó sport- és/vagy szabadidős tevékenység szervezésével segítsünk 

azoknak a fiataloknak vagy középkorúaknak, akik gyakran célok és értékek nélkül, talajt vesztve lebegnek a 

világban, és élménypótlásként drogokat fogyasztanak. 

 

Hiányossága a koncepciónak, hogy nem rendelkezik a rendszeres időközönkénti felülvizsgálatról, 

az előrehaladás mérhetősége nem biztosított.  

 

E koncepcióban Nyárlőrinc Önkormányzata vállalta a településen új sportágak terjesztése, amelyek kis 

helyigényűek, kevés felszerelést igényelnek és kisebb létszámú iskolák is eredményesen űzhetik. 

Nyárlőrincen ilyen sportág a lábtoll-labda, amit fiúk és lányok is játszanak. Továbbá az Önkormányzat 

vállalata a sportpálya felújítását és teniszpálya építését is. 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata 2009-ben fogadta el a sportfejlesztési koncepcióját. 
 

Nyárlőrinc lakosságának sportéletében kiemelkedő szerepet játszik a Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Club. 
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Nagy hagyománya van a labdarúgásnak. Az Önkormányzat mind 2008-ban, mind 2009-ben 900 e Ft 

támogatásban részesítette a Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Clubot. 

 

Ugyancsak közkedvelt sportág a futás. Búzás János tiszteletére minden évben megrendezésre kerül a 

futóverseny, amelyben a 3 évestől a 99 évesig minden korosztály jelen van. A résztvevők a környező 

településekről érkeznek. 

 

A kerékpáros turizmus fejlődik a térségben, a Felsőlajos – Lajosmizse – Kecskemét – Nyárlőrinc – Lakitelek 

– Tiszakécske – Tiszaug között több mint 50 km-es az egybefüggő kerékpárút, amely ha teljesen elkészül, a 

turisták Budapestről kerékpáron is elérhetnek a Tiszáig.  

 

Nyárlőrinc a Tiszától 12 km-re fekvő település. Nyárlőrinc lakossága az evezős sportokat Tiszaugon tudja 

folyatatni, ezen felül Nyárlőrinc Tiszaug településsel közösen szervez evezős, illetve egyéb vízi túrákat, 

amely programok a lakosság körében nagy népszerűségnek örvendenek. 

 

Nyárlőrincen az iskolások sportolási lehetőségét az iskola sportcsarnoka biztosítja, amely jelenlegi állapota 

miatt felújításra szorul. Az Önkormányzat célkitűzése, hogy a közösség életében a mindennapok része 

legyen a mozgás, kiterjesztve a lehető legszélesebb körre, bevonva a legkisebbeket és az idősebbeket is; 

együttműködve a sport-szakemberekkel, szervezetekkel, intézményekkel. 

 

Az időskorú lakosságot gyalogtúrák szervezésével kívánják bevonni a sport tevékenységekbe, a kicsiknek 

pedig korosztályuknak és érdeklődésüknek megfelelően biztosítanak mozgás-lehetőséget (tánc és 

labdajátékok keretében). 

 

Hiányossága a koncepciónak, hogy nem rendelkezik a mozgáskorlátozottak és fogyatékosok 

sportolási lehetőségeiről, e területeken kiegészítése javasolt.  

 

Tervezett feladatok: 
 a Sport koncepció kiegészítése a mozgáskorlátozottak és fogyatékosok sportolási lehetőségeinek 

számbavételével az önkormányzati feladatok meghatározásával e területeken. 

KÖZOKTATÁS  

 

Oktatás: 
 

A település közoktatási intézményi feladatait a Tisza-menti Közoktatási Intézményfenntartó 
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Társulás keretein belül látja el. Az óvodai nevelés és az általános iskolai oktatás 1-4, illetve 5-8. 

osztály esetében a településen biztosított. A településen működő iskola és óvoda az Eötvös Iskola 

Buzás János Általános Iskolai Tagintézménye.  

 

Iskolázás szempontjából lényeges korcsoportok (fő 2010. január 1-jén): 

0-2 év közötti: 66 fő 

3-5 év közötti: 73 fő 

6-9 év közötti: 96 fő 

10-13 közötti: 98 fő 

14-17év közötti: 135 fő  

A megkérdezettek véleménye az oktatás helyzetéről a településen megoszló. Ugyanolyan 

arányban tartják kielégítőnek, mint ahányan csak kicsit elégedettek vele. Figyelemfelkeltő 

azonban, hogy 22%-uk egyáltalán nem elégedett, ennek okát célszerű lenne további iskolai 

közvélemény kutatással megállapítani. Jelen közvélemény kutatás során feltettük azt a kérdést, 

hogy amennyiben nem elégedett az oktatással, kérjük, adja meg ennek okát. Értékelhető 

válaszokat azonban e kérdésre nem kaptunk. 

 
Forrás: Esélyegyenlőségi állampolgári vizsgálat 2010. 

 

Buzás János Általános Iskola 

 

A község iskolája a település központjában helyezkedik el. A négy épületben 11 tanterem, 

tornaterem, ebédlő, informatika terem található és itt működik a községi könyvtár is. Az intézmény 

8 évfolyamos általános iskola, ahol 12 tanulócsoportban, 2 napközis és 1 tanulószobai csoportban 

jelenleg 230 gyerek tanul. A teljes szakos ellátottságot 20 pedagógus biztosítja. A HH és HHH 

gyermekek nevelésének, oktatásának alapfeltételei biztosítottak. Nyárlőrincen valamennyi 3-14 
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éves korú gyermek megkapja a közoktatási szolgáltatást. A 14-18 éves korosztály közoktatási 

ellátásáról nem gondoskodik a társulás és az Önkormányzat, mivel középfokú oktatási intézményt 

nem tud fenntartani, ugyanakkor a kínálat 30 km-en belül tömegközlekedéssel, átszállás nélkül 

elérhető. 

 

Osztályszervezés módja (csak általános iskola) 
(jelölje X-szel) gyermek-, tanulólétszám az 

osztályban, csoportban 

Osztály 
(évf. és 

betűjele) 
vagy óvodai 

csoport 
(foka és 
neve) 

Összesen HHH SNI 

Normál 
(általáno
s) tanterv 

Emelt szintű oktatás 
és/vagy két tanítási 

nyelvű iskolai oktatás 

Gyógypedagógi
ai tagozat 

1. 25 1 3 X   

2. 23 2 2 X   

3. 22 4 4 X   

4. 20 5 2 X   

5. 18 1 1 X   

6. 22 2 0 X   

7. 29 4 1 X   

8.a 19 3 1 X   

8.b 18 1- 2- X   

összesen 196 23 16    
 
 
 
 
Napközi Otthonos Óvoda 

 

Az óvoda 1975-ben nyitotta meg kapuit 2 csoporttal a falu központjában, 5 óvónő, 3 dajka, 2 

kisegítő dolgozik az óvodában. 2000 óta három vegyes életkorú, csoportunk működik, 70-80 

gyermekkel. Nyárlőrincen az óvodai ellátás nem teljes körű, a Tisza-menti Közoktatási 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 

tartalmazza az egy óvodai csoport bővítését. 

A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek száma is jelentős a kistérségben, számuk 

óvodánként változó, kistérségi szinten az óvodába járó gyermekek 24,8%-a részesül rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben.  
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A nevelési tanácsadás és logopédiai ellátási feladatot Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 

kistérségi szinten látja el Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött szerződés 

alapján. Nyárlőrincen1 fő logopédus, 1 fő gyógypedagógus, 1 fő utazó gyógy testnevelő látja el a 

19 rászoruló tanulót. 

 

A közoktatási intézményi feladatok ellátására a Társulás 2007. szeptember 1-jétől szerződést 

kötött (a bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás, az iskolabusszal utaztatott gyermekek, 

tanulók alapján járó támogatás, a tagintézményi támogatás, valamint a kistelepülési tagintézményi 

támogatás Társulás által lehívott összegének átadására) Lakitelek központú (Lakitelek, Tiszaug és 

Nyárlőrinc települések közigazgatási területére kiterjedő intézményi társulással. 

A Társulás – együttműködve a települési önkormányzatokkal – összehangolja a fogyatékos, a 

szabadidős diáksport tevékenységeket, különös tekintettel az alábbiakra: 

 

 iskolai diáksport jellegű rendezvények 

 fogyatékosok sportja 

 szabadidős sportversenyek és rendezvények 

 ifjúsági sportturizmus. 

 

Lakitelek Nagyközség Önkormányzat gesztorságával a Tisza-menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 

pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő 

hozzáférés – Innovatív intézményekben című pályázati felhívásra, mely pályázaton sikeresen szerepelt. A 

projekt célja az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése a kompetencia 

alapú óvodai nevelés, oktatás elterjesztése. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú nevelés 

módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza meg. Elősegíti a pedagógusok módszertani 

kultúrájának korszerűsítését, a gyermekek képességeinek egyénre szabott fejlesztését és megerősítését. 

 

A logopédiai-, gyógytestnevelési és a gyógypedagógiai ellátás helyben ellátott feladat, a nevelési tanácsadás 

Nyárlőrincen helyben történik. A közszolgáltatások elérhetősége mind a közoktatási intézményi feladatok, a 

közoktatási szakszolgálati feladatok, a gyermekjóléti alapellátások, mind a gyermekjóléti szakellátások 

tekintetében ellátott. A 14-18 éves fiatalok tankötelezettségének teljesítésére távolabbi településeken van 

lehetőség. 

 

Az iskola és sportcsarnok nyílászáróinak cseréjére 7.900.000 Ft-ot nyert az Önkormányzat, 

akadálymentesítésére, mely a burkolatcserét és két vizesblokk kialakítását foglalja magában 14.386.500 Ft. 
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2009. 06. 18. és 2010. 08. 31. között zajlik a ”Tisza-menti kompetenciák” Kompetencia alapú oktatás, 

egyenlő hozzáférés –Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4./08/2 pályázat megvalósítása. Az Európai 

Unió által nyújtott támogatás összege:  48.861.040 Ft. A projekt végrehajtásában 5 feladat-ellátási hely – 

Lakitelek, Nyárlőrinc és Tiszaug település óvodái és Lakitelek, Nyárlőrinc iskolái - vesz részt. A nyárlőrinci 

óvodában 5.157.640. Ft projektköltséggel, valósul meg a pályázati program. A pályázat alapvető célja az 

egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése, a kompetencia alapú nevelés és 

oktatás elterjesztése. Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú nevelés módszertanának és 

eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza meg. Elősegíti a pedagógusok módszertani kultúrájának 

korszerűsítését, a gyermekek képességeinek egyénre szabott fejlesztését és megerősítését. Az óvodában a 

2009-2010. nevelési év szeptemberétől kompetencia alapú nevelési és oktatási program a Bóbita csoportban 

került bevezetésre. Az eltelt hónapban egy többfunkciós, színes nyomtatót és két lap-topot vásárolt az óvoda, 

továbbá megrendelte a Mese ládikó nevű szakmai eszközkészletet. 

 

Elbírálás alatt van az IKSZT pályázati kiírására beadott pályázat a Művelődési Ház felújítására. 

 
Az állandó népességből 2008-deceember 31-én a kiskorúak száma 476 fő, az időskorúak száma 504 fő, tehát 
közel azonos súlyú csoportot képviselnek.  
 
 
 
 

 
Forrás: KSH 

 
A Kistérségi Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv végrehajtásáért a lakiteleki jegyző felelős, a 
megvalósítás irányítója Nyárlőrinci Polgármestere.  
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Tervezett feladatok: 
 a községi iskola és óvoda, mint tagintézmény az éves beszámolójában értékeli a Kistérségi 

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megvalósítását. 

 a Kistérségi Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervet az Önkormányzat rendszeresen, 

kétévenkénti felülvizsgálja (először 2010-ben). 

 a Közoktatási intézkedési terv Kecskemét Kistérségben tervben meghatározottakat évente értékelni 

kell, 2010-ben pedig kötelezően felül kell vizsgálni. 

 

KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK  

A kultúra kitüntetett helyet foglal el az esélyegyenlőség megteremtésének elősegítésében, az 

esélyegyenlőtlenségek csökkentésében. Jelentősége túlmutat az ágazati megközelítés szempontjain, 

felzárkóztató, kiegyenlítő szerepe miatt, valamint azért, mert a kulturális hátrány az esélyegyenlőtlenség 

forrása, rögzítője lehet.  
 

A közvélemény kutatás során megkérdezettek 52%-a rendszeresen látogatja a Művelődési Házat, 

36%-uk alig, ritkán látogatja és csupán 9%-uk nyilatkozott úgy, hogy sohasem látogatja. Sajnos a 

helyi könyvtár látogatottsága már nem mutat hasonló arányokat. A megkérdezettek csupán 9%-a 

látogatja rendszeresen a Könyvtárat, 49%-uk alig, és 39%-uk egyáltalán nem látogatja. 

 
Forrás: Esélyegyenlőségi állampolgári vizsgálat 2010. 

 

  
Forrás: Esélyegyenlőségi állampolgári vizsgálat 2010. 
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Forrás: Esélyegyenlőségi állampolgári vizsgálat 2010. 
 

A közvélemény kutatás alkalmával kérdést tettünk fel arra vonatkozóan, hogy mennyire látják a 

megkérdezettek biztosítottnak a fiatal korosztály kulturált szórakozását a településen? A 

vélemények igen megoszlóak ebben a kérdésben. Itt azonban érdemes figyelemben venni, hogy a 

válaszadók csupán 6%-a került ki a 18-20 éves, 30%-uk 21-40 éves korosztályból. Feltehetően ők 

saját helyzetüket másképpen látják. 

 

Kultúra: 

Művelődési Ház 
 

A Petőfi Sándor Művelődési Ház az 1970-es évek közepéig kulturális központja volt a településnek. 

Akkoriban rendszeresen felléptek ismert énekesek, színészek, népdalvetélkedők, filmvetítések és kulturális 

programok voltak. A híradástechnikai eszközök elterjedése során a Művelődési Ház funkciója fokozatosan 

megváltozott. Mára hagyományos bálok, települési rendezvények, esküvők, tanfolyamok különféle gyűlések 

színhelye. A Művelődési Házban állandó helytörténeti gyűjtemény várja az érdeklődőket. A Művelődési Ház 

a székhelye a Polgárőr Egyesületnek és a Nyárlőrinc Jövőjéért Egyesületnek. Az épületben működik a 

Nyugdíjas Klub, az Ifjúsági Klub, és a Teleház is.  
 

Nyugdíjas Klub 

A Nyugdíjas Klub és Népdalkör 70 fős. Különböző tevékenységeket szervez tagjai részére, mint pl. 

testedzés, tanulás, szórakozás, népdalköri foglalkozás, belföldi és külföldi kirándulások.  
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Teleház 
 

A Nyárlőrinc Jövőjéért Egyesület az Önkormányzattal és az iskolával együttműködve 2000. évben, 

a könyvtár volt helyén pályázati források felhasználásával Teleházat alakított ki. Az érdeklődők 

internetezhetnek, játszhatnak, fénymásolhatnak, a Teleház heti négy alkalommal tart nyitva. 

 

 

Könyvtár: 
 

A mozgókönyvtári feladatok ellátására a Társulás szerződést kötött a Bács-Kiskun Megyei 

Önkormányzat Katona József Könyvtárával, hogy a mozgókönyvtári feladatokat lássa el külön 

megállapodás keretében Nyárlőrinci településen.  

 

A községben helyi televízió és rádió sincsen, a helyi újság a Nyárlőrinci Hírmondó, mely először 

2006 decemberében jelent meg. A havilap megjelentetésének a teljes költséget az Önkormányzat 

biztosítja, a Buzás János Általános Iskola adja ki, minden hónap második felében jelenik meg, ára 

120 Ft. Az Állampolgári Tanácson problémaként merült fel, hogy a Nyárlőrinci Hírmondó 

elektronikus úton nem érhető el. 

 

Az Önkormányzat kulturális rendezvényei a Falukarácsony, Falunap, Népzenei Találkozó, vöröskeresztes- és 

szüreti rendezvények. A helyi rendezvények hirdetésre kerülnek, szórólapokon, plakátokon és folyamatosan 

felkerülnek a község honlapjára. 

 

Nyárlőrincen minden tavasszal Falunapot tartanak, ami reggeli zenés ébresztővel kezdődik, és 

egész nap színes programok váltják egymást. Este utcabállal ér véget a rendezvény. Ősszel 

színpompás szüreti felvonulással veszi kezdetét Nyárlőrinc másik hagyományos rendezvénye a 

szüreti bál. Hagyományos rendezvény a nyárlőrinci Falukarácsony, ahol meleg teával, forralt 

borral mákos és diós bejglivel várják a résztvevőket. A hagyományoknak megfelelően ezen a 

napon adják át a Nyárlőrincért díjat. A nyolcvanöt éven felülieket minden évben szerény 

ajándékkal lepi meg az Önkormányzat. A hagyományos Batyus bál a nyugdíjas klub 

szervezésében kerül megrendezésre. 
 

Az ÚMVP III. tengelyének pályázati kiírása keretében a Falunapon megtartásra kerülő Népzenei 

Találkozó megrendezésére került beadásra, mely elbírálás alatt van. 

 

A közvélemény kutatás adataiból az állapítható meg, hogy az Önkormányzat rendezvényei népszerűségnek 



 

Települési esélyegyenlőségi program NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 

 

örvendenek. A megkérdezettek 64%-a gyakran vesz részt a rendezvényeken és nem volt olyan válaszadó, aki 

sohasem vett még részt önkormányzati rendezvényen. 

 

 

Forrás: Esélyegyenlőségi állampolgári vizsgálat 2010. 
 

Azok azonban, akik ritkábban vesznek részt rendezvényeken ennek okként 50%-ban azt jelölték meg, hogy 

nem hallanak a rendezvényekről, 30%-uk az elfoglaltságát jelölte meg okként. Nagyobb figyelmet kell tehát 

fordítani a rendezvényekről történő tájékoztatásra. 

 

Nyárlőrinc a Kistérségi kulturális stratégiában célul tűzte ki az esélyegyenlőség biztosítását a 

kulturális javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférésben. Ezen belül is a tanulna-tanítana 

akciók szervezését, az igényfelmérést követően, mint például helyben megkeresni azt az embert, 

aki olyan tudás birtokában van, amit szívesen átadna, és amit mások szívesen tanulnának.  

Hiányossága a stratégiának, hogy nem rendelkezik a rendszeres időközönkénti felülvizsgálatról, az 

előrehaladás mérhetősége nem biztosított, mivel az elkészített stratégia indikátorokat, kiinduló 

értékeket nem tartalmaz, valamint nem tartalmazza az elérni kívánt célértékeket.  

 

Az Állampolgári Tanácson problémaként merült fel, hogy a Művelődési Ház funkciói nem 

elegendőek, a község lakossága érdektelen, nem elég erős a közösségi összefogás a településen. 

A fenti program a felmerült problémákra is megoldást jelentene. Javaslatként hangzottak el, hogy 

igényfelmérés alapján történjen helyi programok kidolgozása, a helyi fiatalságot valamilyen módon 

érdekeltté kell tenni a közösségekben, motivációk kidolgozása a helyi lakosság számára, idősek és 

fiatalok éltének összefogása egyes rendezvényeken (Szent Iván éj); közös programok, 

közvélemény kutatás arra hogy milyen igényei vannak a fiataloknak és az időseknek, idősek 
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napközi otthonának létrehozása, Ifjúsági Közösségi Tér kialakítása. 

 

Az Önkormányzat az integrált közösségi tér pályázat keretében megvalósította a Művelődési Ház 

felújítását, mely az Ifjúsági Klub részére is helyet biztosít és a működéséhez anyagi támogatást is 

nyújt. A helytörténeti gyűjtemény az iskola egyik épületében került kialakítására, ahol a település 

régi élete, története megismerhető. 

 

Tervezett feladatok: 
 a Kecskeméti kistérségben működő Közkincs Kerekasztal tagjai által létrehozott Kistérségi 

Kulturális Stratégia 2009‐2013 rendszeres felülvizsgálatát és kiegészítését az előrehaladás 

mérhetősége érdekében.  

 az Önkormányzat erejéhez mérten továbbra is támogatja a Falunap évenkénti megrendezését.  

 az Önkormányzat szorgalmazza a tanulna-tanítana akciók szervezését a Petőfi Sándor Művelődési 

Ház közreműködésével. 

 az Önkormányzat továbbra is támogatja a Nyárlőrinci Hírmondó megjelenését, melyben fokozott 

figyelmet fordít az esélyegyenlőségi program célcsoportjait érintő kérdésekben történő 

tájékoztatásra. Megvizsgálja, hogy a helyi lap hogyan lehetne elektronikusan hozzáférhető. 

 kérdőíves igényfelmérés arra vonatkozóan, hogy milyen igényei vannak a fiataloknak és az 

időseknek a települési programok terén. 
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  PÁLYAKEZDŐ MUNKANÉLKÜLIEK  

Az 5.6 fejezetben, a foglalkoztatási helyzet körében bemutattuk a pályakezdő munkanélküliek számát. 

 

Forrás: KSH 
A nyilvántartott munkanélkülieknek minegy 10 %-a tartozik a fiatal korosztályhoz, vagy pályakezdő. 

Az Állampolgári Tanácson javaslatként hangzott el a munkaerő piaci tréning szervezése (a Munkaügyi 

Hivatallal összehangolva), továbbá internet oktatás, az arra fogékonyaknak, távmunka és egyéb lehetőségek 

figyelembevételével. 

Tervezett feladatok: 
 hangsúlyt kell fektetni a kistérségi közfoglalkoztatási tervben a fiatal felnőttek munka-erőpiaci 

esélyeinek növelésére.  

 munkaerő piaci tréning szervezése (a Munkaügyi Hivatallal összehangolva). 

 internet oktatás, az arra fogékonyaknak, távmunka és egyéb lehetőségek figyelembevételével. 

 

 AKADÁLYMENTESÍTÉS 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 1998. évi xxvi. törvény 
szerint az épített környezet, a közérdekű információkhozvaló hozzáférés, az információs 
szolgáltatások, a tömegközlekedési eszközök és utasforgalmi létesítmények és a közhasznú 
parkolók igénybevételi lehetőségei az akadálymentesítés legfontosabb területei. 

A KÖZSZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK AKADÁLYMENTESÍTÉSE  

A közvélemény kutatás eredménye szerint az akadálymentesítés helyzetéről alkotott vélemények 

megoszlóak. Az elégedettség növelése érdekében tovább kell folytatni pályázatok útján a település 



 

Települési esélyegyenlőségi program NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 

 

épületeinek akadálymentesítését. 

 
Forrás: Esélyegyenlőségi állampolgári vizsgálat 2010. 

 
Az Önkormányzat kezelésében lévő középületek akadálymentesítése csak részben megoldott.  
 

Akadálymentesítés helyzete 

Polgármesteri Hivatal: igen – nem - részben 

Helyi közoktatási 
intézmények: 

igen – nem - részben 

Könyvtár: igen – nem - részben 

Sportcsarnok: igen – nem - részben 

Posta: igen – nem - részben 

Orvosi Rendelők: igen – nem - részben 

Forrás: Önkormányzat 
Az önkormányzat vállalja, hogy új beruházásainál szem előtt tarja és lehetőségeihez mérten elősegíti a 

fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 1998. évi XXVI. törvény szerint az 

alábbiakat: 

• A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, továbbá érzékelhető és biztonságos 

épített környezetre. Vonatkozik ez különösen a közlekedéssel és az épített környezettel kapcsolatos 

tájékozódási lehetőségekre. Ezen belül is kiemelt figyelmet fordít a következőkre:  
o a mindenki által használható részein biztosítani kell az akadálymentes megközelítést és 

használatot, beleértve az eltérő szintek közötti közlekedést is akadálymentes parkolóhelyek 
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kialakítása 

o akadálymentes útvonalak kialakítása 

o a vakok és gyengén látók közlekedését és tájékozódási képességét segítő járdaszegélyek 

kialakítása 

o a gyalogos utakon és járdákon kerülni kell az akadályok elhelyezését (műtárgyak, utca 

bútorok)  

o a gyalogos utak mentén a közlekedést akadályozó növények ágai legyenek visszavágva  

o a kerekesszékkel, gyermekkocsival valamint kerékpárral történő közlekedés érdekében a 

járdaszegély rámpaszerűen kialakított feljáróival legyen biztosítva  

o a gyalogos útvonal környékén lévő szegélyek, jelzések, járófelületek, szintkülönbségek 

áthidalása 

o az utcabútorok könnyen észrevehetően, egyenletesen legyenek megvilágítva  

o az épület legalább egy bejárata – lehetőleg a főbejárat – legyen akadálymentes  

o a bejárat(ok) akadálymentes útvonallal, logikusan legyenek összekötve az épület környékén 

fellelhető összes akadálymentesen kialakított térrel és elemmel  

o akadálymentes kialakítás esetén bejáratként kizárólag forgó-, csapó ajtó nem alkalmazható, 

ezek mellett nyíló ajtót is el kell helyezni  

o az információs pult a megfelelő használhatóság érdekében alacsony és térdszabad kialakítású 

szakaszt is tartalmazzon, figyelembe véve az alacsonyabb testméretű, valamint kerekes 

székes látogató illetve dolgozó szükségleteit.  

o az ügyfélszolgálatok alacsony pultszakaszainál a gyengébb erőnléttel bíró látogatók (pl. 

idősebbek, kismamák) számára szék biztosítása  

o az akadálymentes közlekedők csúszásmentes, szilárd és könnyen tisztán tartható burkolattal 

rendelkezzenek. 

o egy épületszint akadálymentes használhatóságához az adott szinten legalább egy olyan 

illemhelynek kell lennie, amelyet kézzel vagy elektromos hajtású kerekesszékkel, illetve 

segédeszközzel segítség nélkül és segítséggel is meg lehet közelíteni és használni 

o a vizes helyiségekben még vizes állapotban is csúszásmentes padlóburkolat biztosítása 

szükséges  

o minden közhasználatú épületben legyen legalább egy babaápoló-pelenkázó helyiség 

• A fogyatékos személynek, családtagjainak, segítőinek biztosítani kell a hozzáférés lehetőségét a 

közérdekű információkhoz, továbbá azokhoz az információkhoz, amelyek a fogyatékosokat 

megillető jogokkal, valamint a részükre nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosak. A 

kommunikációban jelentősen gátolt személy számára a közszolgáltatások igénybevételekor lehetővé 

kell tenni a tájékozódás és a személyi segítés feltételeit. A fogyatékos személy az önálló életvitelét 

segítő kutyáját beviheti a közszolgáltatást nyújtó szerv, intézmény, szolgáltató mindenki számára 
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nyitva álló területére. 

• A fogyatékos személyt az információs esélyegyenlőség megilleti az információs társadalmi 

szolgáltatások igénybevételekor. 

• A tömegközlekedési eszközöknek, utasforgalmi létesítményeknek - beleértve a jelző- és 

tájékoztató berendezéseket is - alkalmasnak kell lenniük a fogyatékos személy általi biztonságos 

igénybevételre. 

• A közhasználatú parkolóban a közlekedésében akadályozott fogyatékos személyek számára - a 

külön jogszabály szerint - megfelelő számú és alapterületű parkolóhely kialakításáról kell 

gondoskodni. 

• A fogyatékos személy részére biztosítani kell a fogyatékossága által indokolt szükségleteinek 

megfelelő támogató szolgálat igénybevételét, továbbá segédeszközt. 

 
Tervezett feladatok: 

• új önkormányzati beruházásoknál kiemelten figyelemmel kíséri az alábbiak megvalósulását a 

mindenki által használható részein biztosítani kell az akadálymentes megközelítést és használatot, 

beleértve az eltérő szintek közötti közlekedést is akadálymentes parkolóhelyek kialakítása 

o akadálymentes útvonalak kialakítása 

o a vakok és gyengén látók közlekedését és tájékozódási képességét segítő járdaszegélyek 

kialakítása 

o a gyalogos utakon és járdákon kerülni kell az akadályok elhelyezését (műtárgyak, utca 

bútorok)  

o a gyalogos utak mentén a közlekedést akadályozó növények ágai legyenek visszavágva  

o a kerekesszékkel, gyermekkocsival valamint kerékpárral történő közlekedés érdekében a 

járdaszegély rámpaszerűen kialakított feljáróival legyen biztosítva  

o a gyalogos útvonal környékén lévő szegélyek, jelzések, járófelületek, szintkülönbségek 

áthidalása 

o az utcabútorok könnyen észrevehetően, egyenletesen legyenek megvilágítva  

o az épület legalább egy bejárata – lehetőleg a főbejárat – legyen akadálymentes  

o a bejárat(ok) akadálymentes útvonallal, logikusan legyenek összekötve az épület környékén 

fellelhető összes akadálymentesen kialakított térrel és elemmel  

o akadálymentes kialakítás esetén bejáratként kizárólag forgó-, csapó ajtó nem alkalmazható, 

ezek mellett nyíló ajtót is el kell helyezni  

o az információs pult a megfelelő használhatóság érdekében alacsony és térdszabad kialakítású 

szakaszt is tartalmazzon, figyelembe véve az alacsonyabb testméretű, valamint kerekes 

székes látogató illetve dolgozó szükségleteit.  

o az ügyfélszolgálatok alacsony pultszakaszainál a gyengébb erőnléttel bíró látogatók (pl. 
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idősebbek, kismamák) számára szék biztosítása  

o az akadálymentes közlekedők csúszásmentes, szilárd és könnyen tisztán tartható burkolattal 

rendelkezzenek. 

o egy épületszint akadálymentes használhatóságához az adott szinten legalább egy olyan 

illemhelynek kell lennie, amelyet kézzel vagy elektromos hajtású kerekesszékkel, illetve 

segédeszközzel segítség nélkül és segítséggel is meg lehet közelíteni és használni 

o a vizes helyiségekben még vizes állapotban is csúszásmentes padlóburkolat biztosítása 

szükséges  

o minden közhasználatú épületben legyen legalább egy babaápoló-pelenkázó helyiség 

 a könyvtár és óvoda és a Polgármesteri Hivatala akadálymentesítése érdekében élni kell a pályázati 

lehetőségekkel, folyamatos pályázatfigyelés és pályázás.  

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK HELYZETE 

 

Az Önkormányzat által üzemeltett holnapon jelenleg nem működő lehetőség a vakbarát verzió, ezért a 

honlap nem tekinthető infókommunikációs szempontból akadálymentesítettnek. 

Az Állampolgári Tanácson javaslatként merült fel a könyvtár és óvoda akadálymentesítése; folyamatos 

pályázás a támogatás érdekében.  

A pénzügyi lehetőségek függvényében az Önkormányzatnak további lépéseket kell tenni a szolgáltatásokhoz 

való hozzáférés területén. 

A „Ügyfélszolgálati Karta” kialakítására még nem került sor. 
Nyárlőrincen „e-Magyarország” pont a Teleházban működik.  

A képviselő testület döntései, az ügyintézéshez szükséges letölthető nyomtatványok jelenleg nem érhetők el, 

így az elektronikus ügyintézés jelenleg nem valósul meg semmilyen szinten. 

Az Önkormányzat a Közoktatási intézkedési tervben is vállalta a Közoktatási információs rendszer 

működtetése érdekében interaktív honlap működtetését. 

Az önkormányzati honlap látogatottsága (fő/év) 5613. 

 
Tervezett feladatok: 
 az Önkormányzati honlap vakbarát verzióját el kell indítani. 

 az ügyintézéshez szükséges letölthető nyomtatványok kialakítása a honlapon legalább 5 ügytípusban. 

 a kommunikációs lehetőségeket kihasználva széles kőrben megismertetjük a Települési 
Esélyegyenlőségi Programot.  

 „Ügyfélszolgálati Karta” kialakítása. 
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 AZ ÉRINTETT CSOPORTOK DÖNTÉSHOZATALBAN VALÓ RÉSZVÉTELI LEHETŐSÉGEI 

A közvélemény kutatás eredményei alapján a megkérdezettek döntő többsége elégedett azzal, ahogyan az 

Önkormányzat bevonja a döntés előkészítési és döntéshozatali folyamatokba az állampolgárokat. 

 
Forrás: Esélyegyenlőségi állampolgári vizsgálat 2010. 

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának képviselő-testületi ülései nyilvánosak. Az Önkormányzat a 

feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek tevékenységét, együttműködik e 

közösségekkel.  Ennek érvényre juttatása érdekében az alábbi meghatározott önszerveződő közösségek 

képviselőit illeti meg tevékenységi körükben tanácskozási jog a képviselő-testület ülésein: 

 Nyárlőrinc Jövőjéért Egyesület vezetője, 

 Nyárlőrinci Labdarugó Sport Club vezetője, 

 Polgárőr Egyesület vezetője, 

 Ifjúsági Klub vezetője, 

 Nyárlőrinci Nyugdíjas Klub vezetője. 

A tanácskozási joggal meghívottaknak felszólalási joguk van. 
A lakossági kapcsolatok szervezett formái:  

 közmeghallgatás,  

 települési gyűlés,  

 polgármesteri, alpolgármesteri fogadónap,  

 képviselői fogadónap,  

 képviselő-testületi bizottságok ülései  

 Nyárlőrinci Hírmondó  
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A képviselő-testület évente egyszer közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok 

és a településen működő társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések képviselői közérdekű 

ügyben helyi önkormányzati ügyben a képviselő-testülethez, az egyes települési képviselőkhöz, a 

polgármesterhez, alpolgármesterhez vagy a jegyzőhöz kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű 

javaslatokat tehetnek. 

 

A polgármester előre meghatározott közérdekű tárgykörben, illetőleg a jelentősebb döntések sokoldalú 

előkészítése érdekében – az állampolgárok és a társadalmi szerveződések közvetlen tájékoztatása céljából – 

települési gyűlést hívhat össze. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/B. § (2) bekezdése 

értelmében a 2000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat vagy társulás, illetve a megyei, fővárosi 

önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban 

meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. A helyi 

szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart, tagjai a helyi önkormányzat, illetve a 

társulás területén szociális intézményeket működtető fenntartók képviselői, továbbá a helyi rendeletben 

meghatározott szervezetek képviselői. 

Nyárlőrincen működik Szociálpolitikai Kerekasztal. 
 
A településfejlesztésbe az Önkormányzat bevonja a helyi lakosságot, vállalkozókat és önszerveződő 

közösségeket. A közmeghallgatáson, rendszeresen megtartott fórumokon az érdeklődők elmondják 

véleményüket, közvélemény kutató levelesláda felhasználásával is igényelik a lakossági közvélemény 

megismerését. A civil szervezetek helyi programjai a település honlapjára is rendszeresen felkerülnek. 

 

Nyárlőrinc Községben Közművelődési Tanács nem alakult. Az Esélyegyenlőségi stratégia elkészítésekor 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata Állampolgári Tanácsot működtetett, és a jövőben is szándékában áll a 

jelentősebb döntések előkészítésébe az polgárokat ily módon bevonni. 

 

A nemek közötti egyenlőség irányelveinek alkalmazása megköveteli, hogy a férfiak és nők egyenlő számban 

képviseltessék magukat a gazdasági, szociális, kulturális élet területén valamint a szakpolitikákban és a 

döntéshozásban. Csak ilyen módon érhető el, hogy a nemek egyformán érvényesülhessenek a társadalomban. 

Ez magában foglalja a források nemek közötti egyenlő elosztását, a felelősségek és a hatalom újraelosztását, 

és a nemi alapon történő hátrányos megkülönböztetéstől való mentességet. Nyárlőrincen a képviselő-testület 

egyharmada nő. A háromból két bizottság elnöke, valamint a Jegyző és a hivatali dolgozók többsége szintén 

nő. Így e terület nem igényel intézkedést. 
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Tervezett feladatok: 
 
 Az Önkormányzat Civil kataszter felállítását határozza el  

 az Önkormányzat a jövőben is eseti döntéssel alkalmazni fogja az Állampolgári Tanács módszerét a 

nagyobb jelentőségű stratégiai dokumentumok, koncepciók, jelentősebb helyi rendeletek 

elfogadása előtt. 

 
 



 

 

AKCIÓK MEGHATÁROZÁSA (FELADAT, IDŐZÍTÉS, FELELŐS) 

Stratégiai célkitűzések Taktikai célkitűzések Tevékenység Ütemezés Felelős Eredmény Indikátor Célér
ték 

Milyen célokat követünk? Milyen eszközöket kell alkalmazni? Mi történjen konkrétan a 
következő években? Mikor? Kinek a 

feladata? Mit várunk a cél megvalósulásától? Hogyan mérjük? 

Szociális integráció elősegítése  

Ösztönözzük a hátrányos helyzetű 
csoportokat és egyéneket, hogy 
vegyenek részt a közösség 
életében. 

Az Önkormányzat továbbra is megrendezi a 
Falukarácsonyt és lehetőségekhez képeset 
ajándékokkal támogatja a rászoruló időseket.  

Falukarácsony megrendezése. 2010-2015  

A hátrányos helyzetű csoportok tagjai 
részvételének elősegítése a 
döntéshozatalban és a közügyek 
irányításában. Idős emberek 
aktivitásának erősítése 

Rendezvények 
száma 

évi  
1 db 

Nyárlőrinc Község 
Önkormányzata minden polgár 
számára lehetővé kívánja tenni, 
hogy. megkülönböztetés nélkül 
élhessenek a településen. 

A lehetőségekhez mérten megőrizni a 
lakásfenntartási támogatás (pénzbeli és 
természetbeni) jelenlegi volumenét. 

Éves költségvetések tervezésekor 
figyelembe kell venni. Folyamatos  

A lakhatási és oktatási szegregáció 
felszámolása, integrált lakókörnyezet 
kialakítása, Lakhatási körülmények 
fenntartása 

Nyújtott támogatás 
mértéke 

évi 
300 e 
Ft 

Az esélyegyenlőségi célok 
megvalósítása érdekében 
együttműködünk a partner 
szervezetekkel, társadalmi és 
érdekképviseleti-; civil 
szervezetekkel. 

Civil kataszter felállítása, adatbázis létrehozása. 

Össze kell gyűjteni a település 
területén működő civil 
szervezetek, nyilvántartás 
felállítani és megindítani a 
kapcsolatfelvételt. 

2012. december  

A hátrányos helyzetű csoportok tagjai 
részvételének elősegítése a 
döntéshozatalban és a közügyek 
irányításában. Civil kapcsolatok 
erősödése 

Civil kataszter  1 db 

  
Szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása 

Az Önkormányzat honlapjának 
akadálymenetesítése. 

Vakbarát verzió elindítása, 
intézkedés a honlap üzemeltető 
felé. 

2014. december   

A közszolgáltatásokhoz, egészségügyi 
és szociális szolgáltatásokhoz való 
egyenlő esélyű hozzáférés 
megteremtése. Infókommunikációs 
akadálymentesítés 

Vakbarát verzió 
működése 1 db 

Az ügyintézéshez szükséges 
letölthető nyomtatványok 
kialakítása a honlapon legalább 5 
ügytípusban. 

2014. december   

A közszolgáltatásokhoz, egészségügyi 
és szociális szolgáltatásokhoz való 
egyenlő esélyű hozzáférés 
megteremtése.  

Az ügyintézéshez 
szükséges 
elektronikusan 
elérhető 
nyomtatványok 
száma 

legalá
bb 5 
db 

Arra törekszünk, hogy 
akadálymentesített kommunikációs 
rendszereket használhassanak a 
szolgáltatásaikat igénybevevők. 

Az önkormányzati honlap fejlesztése. 

Megvizsgálja, hogy a helyi lap 
hogyan lehetne elektronikusan 
hozzáférhető. 

2011. június  

A közszolgáltatásokhoz, egészségügyi 
és szociális szolgáltatásokhoz való 
egyenlő esélyű hozzáférés 
megteremtése.  

Képviselőtestületi 
tájékoztató száma az 
eredményről 

1 db 

Önkormányzati lap megjelentetése. 

Az Önkormányzat továbbra is 
támogatja a Nyárlőrinci 
Hírmondó megjelenését, melyben 
fokozott figyelmet fordít az 
esélyegyenlőségi program 
célcsoportjait érintő kérdésekben 
történő tájékoztatásra.  

Folyamatosan  Lap megjelenések 
száma 

évi 12 
szám A szolgáltatásainknak mindenki 

számára hozzáférhetőnek kell 
lenniük. 

„Ügyfélszolgálati Karta” kialakítása. 
A Polgármesteri Hivatalban el 
kell készíteni és el kell fogadtatni 
az Ügyfélszolgálati Kartát. 

2015. június  

A közszolgáltatásokhoz, egészségügyi 
és szociális szolgáltatásokhoz való 
egyenlő esélyű hozzáférés 
megteremtése.  

Ügyfélszolgálati 
Karta elfogadása  1 db 

A szolgáltatásainknak mindenki A fizikai akadálymentesítés terén hátralévő A könyvtár, az óvoda és a 2015.  A közszolgáltatásokhoz, egészségügyi Elkészített 1 db 



 

 

Stratégiai célkitűzések Taktikai célkitűzések Tevékenység Ütemezés Felelős Eredmény Indikátor Célér
ték 

Milyen célokat követünk? Milyen eszközöket kell alkalmazni? Mi történjen konkrétan a 
következő években? Mikor? Kinek a 

feladata? Mit várunk a cél megvalósulásától? Hogyan mérjük? 

feladatokat ütemezni kell és továbbra is élni a 
pályázati lehetőségekkel. 

Polgármesteri Hivatal 
akadálymentesítése érdekében 
élni kell a pályázati 
lehetőségekkel, folyamatos 
pályázatfigyelés és pályázat 
benyújtása. 

és szociális szolgáltatásokhoz való 
egyenlő esélyű hozzáférés 
megteremtése. Fizikai 
akadálymentesítés előrehaladása  

pályázatok száma 

számára hozzáférhetőnek kell 
lenniük. A fizikai hozzáférés 
megkönnyítése érdekében az 
épületeket a költségvetés 
biztosította keretek között akadály- 
mentesítjük. Az új önkormányzati beruházásoknál kiemelten 

figyelemmel kell kísérni az akadálymentes 
építészeti kialakítás megvalósulását  

Az új önkormányzati 
beruházásoknál kiemelten 
figyelemmel kíséri az alábbiak 
megvalósulását a mindenki által 
használható részein biztosítani 
kell az akadálymentes 
megközelítést és használatot, 
beleértve az eltérő szintek közötti 
közlekedést is akadálymentes 
parkolóhelyek kialakítása 
akadálymentes útvonalak 
kialakítása 
a vakok és gyengén látók 
közlekedését és tájékozódási 
képességét segítő járda-szegélyek 
kialakítása 
a gyalogos utakon és járdákon 
kerülni kell az akadályok 
elhelyezését (műtárgyak, utca 
bútorok)  
a gyalogos utak mentén a 
közlekedést akadályozó 
növények ágai legyenek 
visszavágva  
a kerekesszékkel, 
gyermekkocsival valamint 
kerékpárral történő közlekedés 
érdekében a járdaszegély 
rámpaszerűen kialakított 
feljáróival legyen biztosítva  
a gyalogos útvonal környékén 
lévő szegélyek, jelzések, 
járófelületek, szintkülönbségek 
áthidalása 
az utcabútorok könnyen 
észrevehetően, egyenletesen 
legyenek megvilágítva  
az épület legalább egy bejárata – 
lehetőleg a főbejárat – legyen 
akadálymentes  
a bejárat(ok) akadálymentes 
útvonallal, logikusan legyenek 
összekötve az épület környékén 

Folyamatos  

A közszolgáltatásokhoz, egészségügyi 
és szociális szolgáltatásokhoz való 
egyenlő esélyű hozzáférés 
megteremtése. Fizikai 
akadálymentesítés előrehaladása  

Tervezői egyeztetés 
írásos emlékeztetője 

új 
beruh
ázá-
son-
ként 1 
db 



 

 

Stratégiai célkitűzések Taktikai célkitűzések Tevékenység Ütemezés Felelős Eredmény Indikátor Célér
ték 

Milyen célokat követünk? Milyen eszközöket kell alkalmazni? Mi történjen konkrétan a 
következő években? Mikor? Kinek a 

feladata? Mit várunk a cél megvalósulásától? Hogyan mérjük? 

 fellelhető összes 
akadálymentesen kialakított 
térrel és elemmel  
akadálymentes kialakítás esetén 
bejáratként kizárólag forgó-, 
csapó ajtó nem alkalmazható, 
ezek mellett nyíló ajtót is el kell 
helyezni  
az információs pult a megfelelő 
használhatóság érdekében 
alacsony és térdszabad 
kialakítású szakaszt is 
tartalmazzon, figyelembe véve az 
alacsonyabb testméretű, valamint 
kerekes székes látogató illetve 
dolgozó szükségleteit.  
az ügyfélszolgálatok alacsony 
pultszakaszainál a gyengébb 
erőnléttel bíró látogatók (pl. 
idősebbek, kismamák) számára 
szék biztosítása  
az akadálymentes közlekedők 
csúszásmentes, szilárd és 
könnyen tisztán tartható 
burkolattal rendelkezzenek. 
egy épületszint akadálymentes 
használhatóságához az adott 
szinten legalább egy olyan 
illemhelynek kell lennie, amelyet 
kézzel vagy elektromos hajtású 
kerekesszékkel, illetve 
segédeszközzel segítség nélkül és 
segítséggel is meg lehet közelí-
teni és használni 
a vizes helyiségekben még vizes 
állapotban is csúszásmentes 
padlóburkolat biztosítása 
szükséges  
minden közhasználatú épületben 
legyen legalább egy babaápoló-
pelenkázó helyiség 

Nyárlőrinc Község 
Önkormányzata minden polgár 
számára lehetővé kívánja tenni, 
hogy megkülönböztetés nélkül 
élhessenek a településen. 

A Kecskeméti kistérségben működő Közkincs 
Kerekasztal tagjai által létrehozott Kistérségi 

Kulturális Stratégia 2009‐2013 rendszeres 

felülvizsgálatát és kiegészítését az előrehaladás 
mérhetősége érdekében.  

Felülvizsgálat kezdeményezése. 2011.június  

A hátrányos helyzetű csoportok tagjai 
részvételének elősegítése a 
döntéshozatalban és a közügyek 
irányításában. A Művelődési Ház 
funkciói bővülnek, a község lakossága 
érdektelenségének csökkenése, erősödik 
a közösségi összefogás a településen  

Továbbított 
kezdeményezés 
száma  

 1 db 



 

 

Stratégiai célkitűzések Taktikai célkitűzések Tevékenység Ütemezés Felelős Eredmény Indikátor Célér
ték 

Milyen célokat követünk? Milyen eszközöket kell alkalmazni? Mi történjen konkrétan a 
következő években? Mikor? Kinek a 

feladata? Mit várunk a cél megvalósulásától? Hogyan mérjük? 

Az Önkormányzat erejéhez mérten továbbra is 
támogatja a Falunap évenkénti megrendezését.  

Falunap és a Falukarácsony 
megszervezése. Évenként  Megtartott 

rendezvények száma 
évent
e 1 db 

Az Önkormányzat szorgalmazza, a tanulna-
tanítana akciók szervezését a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház közreműködésével. 

A Művelődési Ház szervezze 
meg a tanulna-tanítana akciót. 2015  Megtartott 

rendezvények száma 2 db 

 

Kérdőíves igényfelmérés, arra hogy milyen 
igényei vannak a fiataloknak és az időseknek a 
települési programok terén. 

Kérdőíves lekérdezés. 2013  

 

Lekérdezések száma 1 db 

Foglalkoztatás elősegítése  

A képviselőtestület az állam támogatása esetén 
anyagi erejéhez mérten a további években, ez 
eddigiekhez hasonló mértékben folytatni kívánja 
a közhasznú, közcélú foglalkoztatást, 
közmunkaprogramot. Melyekbe lehetőség szerint 
először a mélyszegénységben élőket vonjuk be.  

Pályázatok benyújtása, 
Közmunkaprogramok 
szervezése. 

Folyamatosan  

Benyújtott 
pályázatok száma, 
foglalkoztatásban 
részvevők száma 

évi 1 
db 
pályá
zat, 
évenk
ént 10 
fő 

A közhasznú, közcélú foglalkoztatást, 
közmunkaprogram lehetőségeiről tájékoztatást 
szervezünk az érintett az 51-61 éves 
korosztálynak, a mélyszegénységben élőknek és 
a nők részére.  

Művelődési Ház vegye fel a 
2011. évi programjába. 2011. december   Megrendezett 

programok száma 2 db 

Hangsúlyt kell fektetni a kistérségi 
közfoglalkoztatási tervben a fiatal felnőttek 
munka-erőpiaci esélyeinek növelésére.  

A kistérségi foglalkoztatási 
koncepcióban a fiatal felnőttek 
munkaerő piaci esélyeinek 
növelésére javaslatok 
kidolgozását kell kezdeményezni. 

2012. december  

Foglalkoztatási 
koncepció 
kiegészítésének 
kezdeményezése 

1 db 

Munkaerő piaci tréning szervezése (a Munkaügyi 
Hivatallal összehangolva). 

Művelődési Ház vegye fel a 
2012. évi programjába. 2012. december  Megrendezett 

programok száma 1 db 

Nyárlőrinc Község 
Önkormányzata elkötelezett az 
egyenlőség esélyek biztosítás iránt, 
minden polgár számára lehetővé 
kívánja tenni, hogy 
megkülönböztetés nélkül 
dolgozhassanak. 

Internet oktatás, az arra fogékonyaknak, 
távmunka és egyéb lehetőségek 
figyelembevételével. 

A Teleház vegye fel a 2011. évi 
programjába. 2012. december  

A hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok képzettségi és 
foglalkoztatottsági szintjének növelése. 
Foglalkoztatási mutatók javítása  

Megrendezett 
programok száma 1 db 

Oktatás  
A községi iskola és óvoda, mint tagintézmény az 
éves beszámolójában értékeli a Kistérségi 
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 
megvalósítását. 

éves beszámoló készítése 2010. december   beszámoló száma 
évenként  1 db 

A Kistérségi Közoktatási Esélyegyenlőségi 
Intézkedési Tervet az Önkormányzat 
rendszeresen, kétévenkénti felülvizsgálja (2010-
ben először). 

Felülvizsgálat kezdeményezése. 2010. december  

Felülvizsgált 
Kistérségi 
Közoktatási 
Esélyegyenlőségi 
Intézkedési Terv 
száma kétévenként 

1 db 
Közoktatási Esélyegyenlőségi 
Program rendszeres értékelése és 
kétévenkénti felülvizsgálata. 

A Közoktatási intézkedési terv Kecskemét 
Kistérségben-tervben meghatározottakat évente 
értékelni kell, 2010-ben pedig kötelezően felül 
kell vizsgálni. 

Éves beszámoló készítése, 
felülvizsgálat kezdeményezése. 2010. december  

Az oktatási szegregáció felszámolása. 
,Közoktatás egyenlő esélyekkel történő 
igénybevételének megteremtése 

Felülvizsgált terv 
száma 1 db 
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Milyen célokat követünk? Milyen eszközöket kell alkalmazni? Mi történjen konkrétan a 
következő években? Mikor? Kinek a 

feladata? Mit várunk a cél megvalósulásától? Hogyan mérjük? 

Egyéb területek  
Az esélyegyenlőségi célok 
megvalósítása érdekében 
együttműködünk a partner 
szervezetekkel, társadalmi és 
érdekképviseleti-; civil 
szervezetekkel. 

Az önkormányzati esélyegyenlőségi program, 
tervek kétévenkénti felülvizsgálata során a 
jövőben is alkalmazni kell az Állampolgári 
Tanács módszerét 

A felülvizsgálatok alkalmával 
össze kell hívni az Állampolgári 
Tanácsot, melybe be kell vonni a 
településeken élő időseket. 

folyamatosan  

A hátrányos helyzetű csoportok tagjai 
részvételének elősegítése a 
döntéshozatalban és a közügyek 
irányításában a polgárok minél 
szélesebb körének bevonása a döntés 
előkészítésbe 

Az Állampolgári 
Tanács üléseinek 
száma 

1 db 

Éves költségvetés tervezésekor 
figyelembe kell venni.  minden év szeptember   

A lakhatási és oktatási szegregáció 
felszámolása, integrált lakókörnyezet 
kialakítása,Közbiztonság erősödése 

Folyósott támogatás 
száma 

évenk
ént 1 
db 

Nyárlőrinc Község 
Önkormányzata elkötelezett az 
egyenlőség esélyek biztosítás iránt 
minden polgár számára lehetővé 
kívánja tenni, hogy. 
megkülönböztetés nélkül 
élhessenek a településen, és 
lehetőségeihez mérten megtesz 
mindent annak érdekében, hogy 
megakadályozza bárki áldozattá 
válását. 

Az Önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten 
továbbr is támogatja a Polgárőr Egyesület 
működését. Bűnmegelőzési koncepció 

kiegészítése 2011.január  Integrált lakókörnyezet kialakítása 
Közbiztonság erősödése 

Módosított 
koncepció 1 db 

Esélyegyenlőségi politikánkat 
minél szélesebb körben 
megismertetjük a helyi 
munkáltatókkal, munkavállalók, a 
helyi polgárokkal és a partner 
szervezetekkel 

A kommunikációs lehetőségeket kihasználva 
meg kell ismertetni a Települési 
Esélyegyenlőségi Programot. 

A község honlapján közzétesszük 
a Települési Esélyegyenlőségi 
Programot és az Nyárlőrinci 
Hírmondóban részletes 
tájékoztatás adunk a tartalmáról. 

2010. június   

Az egyenlő bánásmód 
követelményének érvényesítése a helyi 
önkormányzat döntéshozatalában, az 
általa fenntartott vagy támogatott 
intézményekben, és az önkormányzat 
által ellenőrzött szolgáltatások körében. 
Az esélyegyenlőség eszméjének 
szélesebb körű terjedése 

Megjelenés száma 2 db 

A jogszabályokban meghatározott, 
ilyen irányú kötelező feladatok 
ellátásán túl a település a 
társszervekkel, civil 
szerveződéseivel, egyházakkal, 
önszerveződéseivel, társulásaival, 
egyesületeivel és alapítványaival 
együttműködve közösen (gyakorta 
azok anyagi támogatása mellett) 
törekszik érvényre juttatni az 
esélyegyenlőség eszméjét a 
társadalmi élet minden területén. 

Nyárlőrinc Község Sportfejlesztési Koncepciója 
nem rendelkezik az esélyegyenlőség elvei alapján 
a fogyatékosok sportjának, a sportolásához 
szükséges speciális fizikai körülmények 
megteremtésének, fenntartásának lehetőségéről. 
Az Önkormányzat a lehetőségeihez képest 
támogatja a fogyatékosok sportrendezvényeinek 
a megrendezését, elsősorban a 
sportlétesítményeknek a fogyatékosok bejegyzett 
egyesületei részére történő alkalmankénti 
térítésmentes rendelkezésre bocsátásával.  

Sport koncepció kiegészítése. 2011. június   

A közszolgáltatásokhoz, egészségügyi 
és szociális szolgáltatásokhoz való 
egyenlő esélyű hozzáférés 
megteremtése. Fizikai 
akadálymentesítés előrehaladása, 
fogyatékkal élők fizikai aktivitásának 
növelése 

Kiegészítés 
képviselőtestület elé 
terjesztésének száma 

1 db 



Települési esélyegyenlőségi program NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 

 

MONITORING  

Nyárlőrinc Község Önkormányzata:  

 Folyamatosan figyelemmel kíséri a község foglalkoztatási helyzetét, annak érdekében, 

hogy törekedjen a munkanélküliség csökkentésére és a foglalkoztatottság növelésére. 

 

 Kifejezetten ellenőrzi a szociális támogatások felhasználását.  

 

 Figyelemmel kíséri az esélyegyenlőség területét érintő jogszabályváltozásokat és 

valamennyi e programba foglalt esélyegyenlőségi terület változását a településen.  

 

 A 2003. évi az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 

CXXV. törvényben a munkáltató számára előírt kötelezettségek végrehajtásának 

szakszerű előkészítése, valamint azok jogszabályoknak megfelelő végrehajtása 

koordinálására Képviselő-testület hivatalában osztott munkakörben esélyegyenlőségi 

referenst foglalkoztat. Az esélyegyenlőségi referens a Polgármesteri Hivatal 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos feladatait látja el, továbbá részt vesz az Önkormányzat 

Esélyegyenlőségi Programjának megvalósításában és monitoringában. Ennek 

keretében a Képviselő-testületet kétévente tájékoztatja az indikátorok teljesüléséről és 

gondoskodik az Önkormányzat Esélyegyenlőségi Program kétévenkénti 

felülvizsgálatáról. 

 



Települési esélyegyenlőségi program NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

  

 

KONZULTÁCIÓ ÉS PUBLIKÁCIÓ 

Az Önkormányzat a község honlapján közzéteszi az elfogadást követően a Települési 

Esélyegyenlőségi Programot és a Nyárlőrinci Hírmondóban részletes tájékoztatás ad annak 

tartalmáról. 
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5.) Egyebek 
 
5.1.) Falunapi rendezvény megtartása 
 
Pap Sándor polgármester: A szokásoknak megfelelően ebben az évben is Pünkösd 
vasárnap szeretnénk megtartani a Falunapi rendezvényt, mely 2010. május 23-ára esik.  

A 2010. évi költségvetésben a rendezvény megtartásához szüksége pénzösszeg nem 
szerepel, ehhez szeretné kérni a képviselő-testület támogatását. 

A program – az eddig bevált gyakorlatnak megfelelően – tevődne össze. A délelőtt 
folyamán kézműves foglalkozást tartanak a gyerekek részére és 13 óra után lennének a fő 
programok, melyek a következők: veterán motorosok felvonulás, helyi ínyencségek 
kóstolója, mely egész délután tartana, helyi kézműves bemutató, kutyás bemutató, bohóc 
műsor, melyhez arcfestés, lufi hajtogatás és hennafestés is tartozni fog. Lesz ifi és felnőtt 
labdarúgó mérkőzés, főzőverseny, melynek eredmény hirdetése után körülbelül este 7 óra 
után lesz a vacsora.  

A vacsora után a Nyugdíjas Klub énekkara lép fel, 9 órakor operett gála, majd ezt 
követően a Szentkirályi Tánccsoport lépne fel, befejezésként pedig 10 órától utcabál 
lenne.  

Ennek a rendezvénynek a megtartásához szeretnénk 800 e/Ft támogatást kérni, mely a 
következőkből tevődik össze: kézműves foglalkozáshoz anyag, és a helyi ínyencségek 
kóstolójához termékek biztosítása, vacsora körülbelül180 e/Ft, dekoráció 30 e/Ft, 
hangosítás 40 e/Ft, sátorbérlés 50 e/Ft, zene 80 e/Ft, operett gála 180 e/Ft, bohóc műsor 
és az arcfestéshez szükséges anyag 93.750,- Ft, henna festés 35 e/Ft, Szentkirályi 
Tánccsoport fellépése 30 e/Ft. 

A konkrét összeg összességében nem tesz ki 800 e/Ft-ot, de nem tudjuk az anyag és 
termék árak pontos összegét, felmerülhetnek egyéb költségek is, ezért szeretnénk, ha a 
testület biztosítaná a 800 e/Ft-ot.  

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az idei évben is írt ki pályázatot rendezvények 
támogatására. A Falunap megtartására pályázatot nyújt be az önkormányzat a maximális 
300 e/Ft összegre. 

A pénzügyi bizottság a kérdést megtárgyalta és javasolta a Falunapi rendezvény 
megtartásához szükséges 800 e/Ft biztosítását, valamint a pályázat benyújtását. 



  

 

 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Falunapi rendezvény 
megtartásához 800 e/Ft biztosítását és pályázat benyújtását a rendezvény támogatására. 
 

Nyárlőrinc Község képviselő-testülete 6 (hat) igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 

 
32/2010. Kt. hat. 
Falunapi rendezvény megszervezése 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. május 
23-án Falunapi rendezvényt tart, és a megtartásához 800 e/Ft 
összeget biztosít. 

A Képviselő-testület pályázatot nyújt be a Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlés Elnökéhez a rendezvény megtartásának támogatására. 

Az igényelt támogatás összege 300 e/Ft, pályázati önerő 500 e/Ft, 
mely összeg biztosítása az általános tartalék terhére történik. 

Felelős: Pap Sándor polgármester  
 Zayzon Jenőné jegyző 

 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, Pap Sándor polgármester megköszönte a képviselők 
megjelenését és az ülést berekesztette.  
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

  Pap Sándor  Zayzon Jenőné 
 polgármester jegyző 


