
NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 
48. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE 

 
 
 
Készült: Nyárlőrinc Község Polgármesterének 2021. május 27-ei döntéséről, melyet a 
veszélyhelyzetre való tekintettel a Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § 
(4) bekezdésében foglaltak alapján – az abban kapott felhatalmazás szerint – hozott. 
 
Előterjesztés: 
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése szerint a helyi 
önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet 
tervezetét a jegyző készíti elő, és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, 
hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a 
költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig – azaz 2021. május 31-ig – hatályba 
lépjen. 

Nyárlőrinc Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybelépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján meghatározott jogkörében eljárva 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörét gyakorolva dönt a 
rendelet elfogadásáról. 

Ennek megfelelően az alábbiak szerint terjesztem a polgármester elé a Nyárlőrinci 
Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Kincskereső Óvoda és Bölcsőde 2020. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót. 

A rendelet-tervezet tartalmi követelményeiről a 2011. CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése 
rendelkezik. 

Az Áht. 91. § (2) bekezdés c) pontja és az Mötv. 110. § (2) bekezdése szabályozza a 
vagyonkimutatás kötelezettségét, illetve annak tartalmát a zárszámadáshoz kapcsolódóan. 

Az előterjesztés 5., 5.1., és 5.2. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat 2020. 
december 31-i állapot szerinti vagyonát, annak változását, amely a rendelet 2.2. számú 
mellékletében szereplő felhalmozási kiadásokkal növekedett. 

A előterjesztés tartalmazza a közvetett támogatásokat, az önkormányzat összes bevételét, 
kiadását, pénzeszközének változását, az összevont mérleget. 

A közvetett támogatások tartalmazzák a helyi adók elengedését, kedvezmények 
biztosítását. Azon személyek részesülnek kedvezményben, akik létfenntartási gondokkal 
küzdenek illetve jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodása esetén kivételes 
esetben adható adókedvezmény (fizetési halasztás) illetve pótlék vagy bírság elengedése, 
ha a gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. 

Az önkormányzat 2020. december 31-én 88.888 e/Ft hitellel rendelkezik, lejárata 2028. 
december 31. 

Az önkormányzat vagyonkimutatása tartalmazza a Bácsvíz Zrt. által biztosított 
önkormányzati részesedést, melynek összege 22.364 e/Ft.  

Az előterjesztés 6. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat mérlegét. 

A pénzeszközök változását az előterjesztés 7. számú melléklete tartalmazza. 



A Magyar Államkincstár ellenőrizte Nyárlőrinc Községi Önkormányzat és intézményei 
(Polgármesteri Hivatal, Kincskereső Óvoda és Bölcsőde) 2020. évi gazdálkodását. Az erről 
készített ellenőrzési jelentést a 8. sz. melléklet tartalmazza. 

Mellékeljük az intézményvezetők a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. számú Korm. rendelet szerinti nyilatkozatát a belső 
kontrollrendszer működéséről. (9. sz. mell.) 
 
Fentiekre tekintettel javaslom a 2020. évi zárszámadási rendelet elfogadását. 
 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete 
a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról 

 
 

Nyárlőrinc Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybelépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján kapott felhatalmazásra tekintettel, az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
 

(1) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló beszámolót bevételi forrásonként az 1. számú, kiadási 
feladatonként a 2. számú táblázatban foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá: 

 
  e/Ft-ban 

Megnevezés 
 

Működési célú Felhasználási 
célú 

Összesen 

Tárgyévi költségvetési kiadási 
főösszeg 

 
502.880 

 
224.508 

 
727.388 

Tárgyévi költségvetési bevételi 
főösszeg 

 
785.745 

 
107.658 

 
893.403 

 
(2) Az engedélyezett állományi létszám 47 fő, ebből közfoglalkoztatott 23 fő, az átlagos 

statisztikai állományi létszám 70 fő, ebből 23 fő közfoglalkoztatott. 
 

2. § 
 

A Képviselő-testület az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti 
megbontását az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

3. § 
 

Az 1. §-ban megállapított Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Kincskereső Óvoda és 
Bölcsőde bevételei közül az intézményi bevételeket a 1.1. számú melléklet tartalmazza. 

4. § 
 



A Képviselő-testület a 2020. évi Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Kincskereső 
Óvoda és Bölcsőde kiadási főösszegei forrásonkénti megbontását a 2. számú melléklet 
szerint fogadja el. 
 

5. § 
 

A 4. §-ban megállapított Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Kincskereső Óvoda és 
Bölcsőde kiadásai közül az intézményi kiadásokat a 2.1. számú melléklet tartalmazza. 
 

6. § 
 

A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és Kincskereső Óvoda és 
Bölcsőde felhalmozási bevételeit az 1.2. számú, az Önkormányzat, a Polgármesteri 
Hivatal és Kincskereső Óvoda és Bölcsőde kiadásait a 2.2. számú mellékletek szerint 
fogadja el. EU-s támogatásokkal megvalósuló beruházás nem volt. 
 

7. § 
 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát        166.014 
e/Ft összeggel a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
 - az Önkormányzat maradványa, 164.141 e/Ft 
 - a Polgármesteri Hivatal maradványa, 735 e/Ft 
 - Kincskereső Óvoda és Bölcsőde maradványa 1.138 e/Ft. 
 

8. § 
 

A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat az 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 
9. § 

 
 
Ez a rendelet 2021. május 31. napján lép hatályba. 
 
 

*** 
 
Előterjesztés: 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX törvény 119. § (4) 
bekezdése értelmében, 

” A jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül – a belső ellenőrzés 
működtetéséről, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani 
útmutatók, és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi 
önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési 
szervek ellenőrzéséről is.” 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban Bkr.) 15. § (9) bekezdése a) pontja értelmében, 

 

„Az önkormányzati költségvetési szerveknél a belső ellenőrzést elláthatja, 



a)6 az irányító szerv által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott, vagy 
polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr.” 

A hivatal a fenti jogszabályi előírásra figyelemmel polgári jogi szerződés keretében 
határozatlan idejű Megbízási szerződést kötött a belső ellenőrrel a feladatok 
elvégzésére.  

Feladatait Belső ellenőrzési vezetőként látja el. 

A Bkr. 48. § értelmében, 

„Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató 
figyelembevételével elkészített éves ellenőrzési jelentés, illetve összefoglaló éves 
ellenőrzési jelentés az alábbiakat tartalmazza: 

a) a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján az 
alábbiak szerint: 

aa) az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése; 

ab) a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása; 

ac) a tanácsadó tevékenység bemutatása; 

b) a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az 
alábbiak szerint: 

ba) a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, 
hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb 
javaslatok; 

bb) a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése; 

c) az intézkedési tervek megvalósítása. 

A Bkr. 49. § (1) Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető 
felelős, amelyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének. 

A Bkr. 49. § (3a)22 bekezdése értelmében  

„A Jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi 
önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései 
alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, 
legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig – a képviselő-testület elé terjeszti 
jóváhagyásra.” 

A 2020. évről szóló éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést az előterjesztésemhez 
mellékelem. 

Nyárlőrinc Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybelépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján meghatározott jogkörében eljárva 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörét gyakorolva dönt a 
határozat-tervezet elfogadásáról. 

Fentiekre tekintettel javaslom a határozat-tervezetet elfogadását. 
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
151/2021 (V.27.) határozata 
A 2020. évi belső ellenőrzési beszámoló jóváhagyása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Pénzváltó István polgármester a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. 
rendeletre tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143099.248791#foot6
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143099.248791#foot22


törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján, a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi 
határozatot hoztam: 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 
2020. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentését elfogadom. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 

Szakácsné Marsa Edina jegyző 
 
Előterjesztés: 
 
Minden évben azok a képviselők, akik a tiszteletdíjukról lemondtak, nyilatkoznak annak 
felhasználásáról. A 2020. évi tiszteletdíját egy képviselő Turi István, valamint az 
egészségügyi bizottság két kültagja, Százdi Mária és Varga Imre nem vette fel azzal a 
céllal, hogy az összeggel civil szervezetet vagy alapítványt szeretne támogatni. 

A felhasználható összeg 402.000,- Ft, mely összeg pénzmaradványként szerepel. Az 
egészségügyi bizottság egyik kültagja 67.000,- Ft-os tiszteletdíjával az Egészséges 
Ifjúságért Alapítványt, másik kültagja 67.000,- Ft-os tiszteletdíjával a Nyárlőrinc Önkéntes 
Tűzoltó Egyesületet kívánja támogatni. 

A pénzügyi bizottság elnöke 268.000,- Ft-os tiszteletdíját megosztva, 134.000,- Ft-tal a 
Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Clubot és 134.000,- Ft-tal a Nyárlőrinc Római Katolikus 
Egyházat kívánja támogatni. 

Az összeg felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. 

Nyárlőrinc Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybelépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján meghatározott jogkörében eljárva 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörét gyakorolva dönt a 
határozat-tervezet elfogadásáról. 

Fentiekre tekintettel javaslom a határozat-tervezetet elfogadását 
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
152/2021 (V.27.) határozata 

Képviselők tiszteletdíjának felosztása 

 

H A T Á R O Z A T  

 
Pénzváltó István polgármester a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. 
rendeletre tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján, a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi 
határozatot hoztam: 

 

A 2020. évben fel nem vett képviselői tiszteletdíjakból képződött 402.000,- Ft 

pénzmaradványt támogatásként a következőképpen osztom el:  

1.) Nyárlőrinc Római Katolikus Egyház 134.000,- Ft, 

2.) Nyárlőrinci Labdarúgó Sport Club 134.000,- Ft, 

3.) Nyárlőrinc Önkéntes Tűzoltó Egyesület 67.000,- Ft, 



4.) Egészséges Ifjúságért Alapítvány 67.000,- Ft. 

A támogatás felhasználásával 2022. január 31-ig írásban kell elszámolni. Az elszámolás 

elmaradása esetén újabb támogatás nem adható. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 

Szakácsné Marsa Edina jegyző 
 
Előterjesztés:  
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 
(továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzatnak a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig átfogó 
értékelést kell készíteni a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi 
eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletében meghatározott 
tartalmi követelmények figyelembevételével.  
 
I.1 Település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály 

adataira: 
 

Korcsoport Férfi Nő Összesen 

0-2  36 47  83 

3-5  33 35  68 

6-14 116 87 203 

15-18  46 51   97 

19-60 688              635             1323 

61 - 238              328 566 

  
A község állandó lakosai: 2340 Fő 
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Az állandó népesség adatai alapján elmondható, hogy a település lakóinak száma 2013-ig 
folyamatosan csökkent. A csökkenés 2014-ben megállt, majd az elkövetkező négy évben 
emelkedő tendenciát mutatott, jelenleg stagnálás figyelhető meg. 

 



 
 
A gyermek és fiatalkorúak (0-18 év) számának növekedése 2018 -ban megállt, és azóta 
csökkenés figyelhető meg.  
 
2020-ban született gyermekek száma 23 fő volt (2016-ban: 20 fő, 2017-ben 18 fő, 2018-
ban 29 fő, 2019-ben 20 újszülött). 
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A korcsoportonkénti megoszlás alapján elmondható, hogy 2019. évhez képest 2020 évben 
a 0-2 év közötti gyermekek száma 12 fővel emelkedett (2019-ban 71 fő).  
 
Az alábbi táblázatból látható, hogy a település továbbra is öregszik, tekintettel arra, hogy a 
0-18 év közötti lakosok száma az emelkedés ellenére is (451 fő) kevesebb, mint a 60 év 
felettieké (566 fő).  
 
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása: 
 
Települési támogatás:  



Az önkormányzat rendelete értelmében azon gyermekeket gondozó családok, akik 
időszakosan létfenntartási gondokkal küzdenek, vagy létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe kerülnek rendkívüli települési támogatásban részesülhetnek. 
Támogatásban 8 család 18 gyermeke részesült 140.000.- Ft összegben.  
 
2/1. A jegyző által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása: 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 
 
A támogatásra való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek 
szociális helyzete alapján jogosult gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, 
természetbeni támogatásnak, és egyéb kedvezmények igénybevételére.  
 
Pénzbeli juttatásként - augusztus 1-jén, és november 1-jén jogosultsággal rendelkező 
gyermekek után – alapösszegű támogatásként 6.000, - Ft folyósítását írja elő, emelt 
összegű támogatásként 6.500, -Ft folyósítását írja elő a Gyvt., amelyet a jogosultsággal 
rendelkező gyermekek szülei, törvényes képviselői pénzbeli ellátás formájában kaptak 
meg. A támogatásra kifizetett összeg augusztus hónapban 201.000, - Ft, november 
hónapban 188.000, - Ft volt, így összesen a jogosult családok részére 389.000, - Ft került 
kifizetésre. A támogatás teljes egészében visszaigényelhető volt, így az önkormányzatot 
nem terhelte kiadás. 
 
2019. december 31. napján 33 fő volt jogosult a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre. 2020. év folyamán lejárt a gyermekvédelmi kedvezménye 33 főnek, és 33 
fő adott be új kérelmet. A beadott kérelmek alapján 2020. december 31. napján 28 fő volt 
jogosult a kedvezményre. 
 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma korcsoportos 
bontásban  
(2020. év) 

 

korcsoport 0-6 év 7-14 év 15-18 év 19-   év összesen 

száma: 4 17 6 1 28 

 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok száma  

(2020. év) 
 

megnevezés 1 
gyermek 

2 
gyermek 

3 
gyermek 

4 vagy 5 
gyermek 

összesen 

családok száma: 6 7 - 2 15 

ebből: 
egyedülálló szülő 

4 5 - 1 10 

 
Hátrányos helyzet/halmozottan hátrányos helyzet megállapítása:  
 
A Gyvt. 67/A. § (1) és (2) bekezdése szerint: hátrányos helyzetű az a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki 
esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 
 
 
 



a)  a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket  
együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba 
fogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy legfeljebb alapfokú 
iskolai  
végzettséggel rendelkezik, 
 
b)  a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket 
nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak 
ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének 
időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott 
személy, 
 
c)  a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, 
hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában 
szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy 
szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak 
az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek. 
 
Halmozottan hátrányos helyzetű 
 
a)  az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá 
vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott körülmények 
közül legalább kettő fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 

c)  az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló 
fiatal felnőtt. 
 
Településünkön a 2020. december 31-én nyilvántartott 29 rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermek közül 9 fő hátrányos helyzetű és 19 fő halmozottan 
hátrányos helyzetű volt. A gyermekek számára a hátrányos helyzet/halmozottan hátrányos 
helyzet megállapítása számos többletkedvezményre biztosít jogosultságot. Ilyen 
jogosultság például:  
 

- Az óvoda a hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
számára személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató program szerint 
óvodai fejlesztő programot szervez.  

- Útravaló Ösztöndíjprogram melynek célja, hogy elősegítse a hátrányos helyzetben 
lévő tanulók esélyegyenlőségét, valamint támogassa a természettudományos 
érdeklődésű tanulók tehetséggondozását. 

- Arany János Tehetséggondozó Program melynek célja, hogy a kollégium és a 
középiskola összehangolt tehetséggondozó program keretében készítse fel a 
hátrányos helyzetű tanulókat a középiskola megkezdésére, tanulmányaik 
eredményes folytatására, majd esélyt teremtsen a felsőoktatási tanulmányok 
folytatásához.  
Az Arany János Kollégiumi Program célja, hogy a kollégium és a középiskola 
összehangolt pedagógiai tevékenysége keretében, a kulcskompetenciák 
fejlesztésével készítse fel a hátrányos helyzetű tanulókat a középiskola 
megkezdésére, és segítse tanulmányaik sikeres befejezését, a továbbtanulást, 
illetve a belépést a munka világába. 
 



- Az általános és a középfokú iskola a tanuló szociális helyzetéből és fejlettségéből 
eredő hátrányának ellensúlyozása céljából képesség kibontakoztató vagy 
integrációs felkészítést szervez, amelynek keretei között a tanuló egyéni 
képességének, tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének elősegítése, a tanuló 
tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik. Integrációs felkészítésben 
vesznek részt azok a képesség-kibontakoztató felkészítésben részt vevő tanulók, 
akik egy osztályba, osztálybontás esetén egy csoportba járnak azokkal a 
tanulókkal, akik nem vesznek részt a képesség kibontakoztató felkészítésben.  
 

- Az általános és középiskolai felvétel eljárásban amennyiben az általános iskola a 
felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is 
teljesíteni tud, köteles először a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kérelmét 
teljesíteni. A középiskolai felvételnél a rangsorolás során az azonos összesített 
eredményt elérő tanulók közül előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulót. 

 
- Ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló részére az 

első alapfokú művészetoktatásban való részvétel. 
 

- Az általános iskola, a középfokú iskolaköteles megszervezni a tanuló heti kötelező 
óraszáma és az osztályok engedélyezett heti időkeret különbözete terhére a 
hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását biztosító egy-három fős 
foglalkozásokat. 

 
- A középiskolai szakkollégium társadalompolitikai szempontból megfelelő közösségi 

környezet megteremtésével biztosítja a teljes ember nevelését, ezáltal részt vállalva 
a tudásalapú képzés értékorientált megalapozásában, ennek részeként vállalja a 
hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű középiskolai szakkollégiumi 
tanulók tehetséggondozását lehetővé tevő, személyre szabott támogatását. 

 
- A felsőoktatási intézmény mentorprogram keretében nyújt segítséget a hátrányos 

helyzetű hallgató tehetségének kibontakoztatásához. A mentorprogram olyan 
képzési forma, amelyben a hátrányos helyzetű hallgató felkészítéséhez, 
felkészüléséhez a felsőoktatási intézmény hallgatója, oktatója segítséget nyújt. 

 
- A felsőoktatási intézmény a hátrányos helyzetű hallgatója részére kiegészítő 

ösztöndíjat adhat - a feltételek fennállása esetén. 
 

- A felsőoktatási felvételi eljárásában - az esélyegyenlőség biztosítása érdekében - a 
hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 40 többletpontra jogosult. 

 
- A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, vagy 

törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű 
gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja. 

 
Hátrányos helyzetű/halmozottan hátrányos helyzetűek száma életkor szerinti 

megosztás alapján 
(2020. év) 

 

 
 

 
Jogosu

Ebből: 

0-2 3-5 6-13 14- 18 



Rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek 
és nagykorúvá vált gyermekek száma 

2020. december 31. napján 

ltak 
száma 

(fő) 

éves éves éves 17 
éves 

évesnél 
idősebb 

29 1 6 17 3 1 

Ebbő
l: 

 
 

Megállapít
ott 

hátrányos 
helyzetűek 

száma 

összesen: 9 - 2 4 3 - 

a szülő(k) 
alacsony iskolai 

végzettsége miatt 
- 1 2 0 2 2 

A szülő(k) 
alacsony 

foglalkoztatása 
miatt 

- 1 4 2 0 - 

az elégtelen 
lakókörnyezet / 

lakáskörülmények 
miatt 

- 1 1 2 1 - 

 
 

Megállapít
ott 

 
halmozott

an 
hátrányos 
helyzetűek 

száma 

összesen: 19 1 8 9 1 - 

a szülő(k) 
alacsony iskolai 
végzettsége és 

alacsony 
foglalkoztatása 

miatt 

4 - 2 4 2 - 

a szülő(k) 
alacsony 

foglalkoztatása és 
az elégtelen 

lakókörnyezet/ 
lakáskörülmények 

miatt 

6 - 4 2 - - 

a szülő(k) 
alacsony iskolai 

végzettsége és az 
elégtelen 

lakókörnyezet/ 
lakáskörülmények 

miatt 

4 1 2 1 - - 

Hátrányos vagy halmozottan hátrányos 
helyzetűek száma összesen: 

28 1 10 13 4 - 

 
2.2 Szünidei gyermekétkezés: 
 
2016. január 1-jétől a Gyvt. szabályozása alapján a települési önkormányzat kötelezően 
ellátandó feladatként biztosította a szünidei gyermekétkezést, melynek keretében a szülő 
kérelmére a települési önkormányzatnak napi egyszer – elsősorban helyben elfogyasztott 
– meleg ételt kellett biztosítania valamennyi, a tanév rendjéről szóló EMMI rendeletben 
meghatározott iskolai szünidő, valamint az óvoda és bölcsőde ezen időszakoknak 
megfelelő zárva tartása időtartamára eső munkanapokon a hátrányos helyzetű és a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek (5 hónapos kortól 18 éves korig) részére, ideértve azokat a gyermekeket is, 



akik nem rendelkeznek intézményi – bölcsődei, óvodai vagy iskolai tanulói – 
jogviszonnyal. A szünidei étkeztetésről a gyermek lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye szerinti települési önkormányzatnak kellett gondoskodnia.  
 
A jegyző írásban tájékoztatta a szülőt, vagy törvényes képviselőt a szünidei 
gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről, az igénybevétel módjáról, 
időtartamáról, helyszínéről. A tájékoztatással egyidejűleg megküldésre került a szünidei 
gyermekétkeztetés igényléséhez szükséges 7. melléklet szerinti nyilatkozat.  
 
2020. évben a tavaszi szünetben 2, a nyári szünetben 54, az őszi szünetben 5, a téli 
szünetben 5 napon át biztosította az önkormányzat a napi egyszeri meleg étkezést. A 
családok döntő többsége átlagosan 67 %-a vette igénybe a szünidei gyermekétkeztetés 
lehetőségét. A kötelezően biztosítandó étkeztetésre kifizetett összeg 445.380, - Ft, ebből 
állami támogatás 294.690, - Ft, az önkormányzatot terhelő kiadás 150.690, - Ft volt.  

 
Szünidei gyermekétkeztetés a kiskorúak jogosultsága szerint  

(2020. év) 
 

S
o

rs
z
á
m

 

Megnevezés 

Kötelezően biztosított 
étkezésben részesülő 

Nem 
kötelezően 
biztosított 
étkezésben 
részesülő 

Összesen 
megállapított 
hátrányos 
helyzetűek 
száma 

megállapított 
halmozottan 
hátrányos 
helyzetűek 
száma 

  

a b c d e 

01 Szünidei étkezést 
kérelmezők száma 

9 19 - -  28 

02 A szünidei 
étkeztetésben részesült 
gyermekek száma 
összesen (fő) 

7 14 - - 21 

03 

Életkori 
bontásban 

0-2 éves - -   - 

04 3-5 éves 2 3 - - 5 

05 6-13 
éves 

3 9 -  12 

06 14-17 
éves 

2 2   4 

07 18 éves 
vagy 
idősebb 

 -    

08 

Szünidő 
típusa 
szerint 

tavaszi 9 9   18 

09 nyári 6 10   16 

10 őszi 4 14   18 

11 téli 7 14   21 

12 egyéb 
szünet 

- -   - 

 
Gyermekétkeztetés megoldásának módja: 



A gyermekétkeztetést a település – a tanítás ideje alatt - vásárolt élelemmel biztosította, 

amelyet a Hírős Kft. biztosított Kecskemétről történő kiszállítással a Kincskereső Óvoda és 

Bölcsőde, illetve a Lakiteleki Eötvös Általános Iskola Buzás János Tagintézményébe. 

A Gyvt. 21/B. §-a alapján normatív étkezési kedvezményként kell biztosítani 

gyermekétkeztetés esetén  

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, mini 

bölcsődés, óvodás, három vagy több gyermeket nevelő családok esetén, az 1-8. 

évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek után az 

intézményi térítési díj 100 %-át, 

- szülői nyilatkozat alapján, ahol az egy főre jutó havi jövedelem összege nem 

haladja meg kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, 

munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 

130 %-át (2020. évben 139.185, - Ft) az intézményi térítési díj 100 %-át, 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő az előző pont alá nem 

tartozó gyermek után az intézményi térítési díj 50 %-át, 

-  tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek részére az intézményi térítési díj 50 %-át. 

 
Étkezési kedvezmény megoszlása jogcím szerint 

(2020. év)  
 

Jogcím/ 
Intézmény neve 

Rendszeres 
gyermekvéd
elmi 
kedvezmén
y (fő) 

3 vagy 
többgyermeke
s család (fő) 

Tartósan 
beteg, 
fogyatékos 
(fő) 

Szülői 
nyilatkozat 
alapján (fő) 

1. Lakiteleki Eötvös 
Általános Iskola 
Buzás János 
Tagintézménye 

21 39 2 0 

2. Kincskereső 
Óvoda és Bölcsőde  

9 26 
5 

5 42 
8 

Összesen: 30 70 7 50 

 
Az étkeztetési kedvezményt igénybe vevők száma (2017. évben 170 fő, 2018. évben 155 
fő, 2019. évben 158 fő, 2020. évben 157 fő részesült étkeztetési kedvezményben).  

 
Étkezési kedvezményre fordított összeg megoszlása 

(2020. év) 
 

Jogcím/ 
Intézmény 
neve 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezmény 
(Ft) 

3 vagy több 
gyermekes 
család (Ft) 

Tartósan 
beteg, 
fogyatékos 
(Ft) 

Szülői 
nyilatkozat 
alapján (Ft) 

Nevelésbe 
vett 
kiskorú 
(Ft) 

1. Lakiteleki 
Eötvös 
Általános 
Iskola Buzás 
János 

1.322.975, - 858.216, - 25.844, - -  



Tagintézménye 

2. Kincskereső 
Óvoda és 
Bölcsőde  

444.690, - 1.016.000, 
- 
166.500, - 

199.865, - 1.704.980, - 
   203.400, - 

- 

Összesen: 1.767.665, - 2.040.716, 
- 

225.709, - 1.908.380, -  

 
2.3. A koronavírus-helyzet kapcsán a köznevelési és szakképző intézményekben 2020. 
március 16-án elrendelt iskolalátogatási tilalom fennállása idején – miután tanítási szünet 
nem került elrendelésre – továbbra is biztosítani kellett a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21. §-a 
szerinti intézményi gyermekétkeztetést. 

A Gyvt. 21/A. § (3) és (6) bekezdései értelmében az intézményi gyermekétkeztetést a 
települési önkormányzat köteles biztosítani:  

 az általa fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében és óvodában, 

 a közigazgatási területén a tankerületi központ, illetve a szakképzési centrum részeként 
működő nevelési-oktatási intézményben, illetve szakképző intézményben. 

Az étkeztetést összesen 20 fő vette igénybe, mely a tanyagondnok által került 
kiszállításra. 
 
2.4. Családvédelmi koordináció:  
 
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 
gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Gyár.) 2020. január 1-jén hatályba lépett módosításával – ezen naptól – a 
korábban a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási hivatal hatáskörébe 
tartozó a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazandó távolságtartásról szóló törvény 
szerint családvédelmi koordináció a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe 
került át. 
 
A családvédelmi koordináció keretében a bántalmazott kérelmére személyes 
meghallgatásra kerül sor. Ebben az esetben a bántalmazó meghallgatására is sor kerül 
azzal, hogy a bántalmazott kérelmére a bántalmazót és a bántalmazottat külön-külön kell 
meghallgatni. A bántalmazott kérelmére arról is megfelelően gondoskodni kell, hogy a 
bántalmazó a személyes meghallgatást közvetlenül megelőző és azt közvetlenül követő 
időben se léphessen kapcsolatba a bántalmazottal. 

A családvédelmi koordinációért felelős szerv tájékoztatást ad a bántalmazottnak: 

- a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható intézkedésekről, 

- a bántalmazottat megillető jogosultságokról, 

- a család és a gyermekek védelmét szolgáló szociális intézményrendszerről és 
szolgáltatásokról, valamint arról, hogy 

- a hozzátartozók közötti erőszak miatt helye van-e büntető- vagy szabálysértési 
eljárás megindításának, továbbá 

- a hamis vád következményeiről. 

A bántalmazott kérelmére a családvédelmi koordinációért felelős szerv gondoskodik arról, 
hogy a bántalmazott jogi, egészségügyi, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget 



kapjon. Tájékoztatja a bántalmazottat és a bántalmazót az igénybe vehető terápiás 
kezelésekről és más segítségnyújtási, konfliktuskezelő lehetőségekről. Ezek eléréséhez 
igény szerint segítséget ad. 

Településünkön 2020. január 1. napja óta egy esetben kellett ilyen ügyben eljárást 
indítanunk. A jelzés a családsegítőtől érkezett, megtörtént a bántalmazott írásbeli 
tájékoztatása a jogszabályban foglaltak szerint, azonban az eltelt idő alatt a bántalmazott 
nem kérelmezte személyes meghallgatását, a személyes tájékoztatást, tanácsadást. 

2.5. Egyéb a gyermekvédelmi törvényben nem szabályozott pénzbeli vagy 
természetbeni juttatások: 
 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat 
 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 
Pályázat keretében 16 fő részére állapított meg támogatást. 2020. évben 855.000, -Ft 
került átutalásra. 

2020/21 tanévben folytatódik a pályázati lehetőség, 11 fő „A” típusú pályázatot nyújtott be. 
 
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
bemutatása: 

 
3.1 Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja:  
 
Nyárlőrinc község területén az alapellátás keretében végzett család - és gyermekjóléti 
szolgáltató tevékenység biztosítása Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Szociális és 
Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás keretében történik.  
A Család– és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységével kapcsolatos statisztikai 
adatok 2020. évben: 

 

A jelzőrendszeri tagok együttműködése továbbra is jó, mely köszönhető a földrajzi 
közelségnek is, hiszen az esetkonzultációk megszervezése nem ütközik akadályba, az 
információáramlás gyors, ami növeli a hatékonyságot.  
 
3.2 Tanyagondnoki szolgálat 
 
Tanyagondnoki szolgálat a külterületen élő, rossz útviszonyok, kedvezőtlen időjárási 
viszonyok miatt az óvodás és iskolás gyermekek intézménybe történő szállítását 
biztosította. 
 
4. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása:  
 
Célként fontos megemlíteni, a már kialakított jó munkakapcsolat fenntartását (az 
Óvodával, Iskolával, Családsegítővel, Háziorvossal, Védőnővel), a szakmai jellegű 

Alapellátás keretében gondozott kiskorúak 

száma (fő) 

31 

Alapellátás keretében gondozott családok 

száma: (család) 

18 

  

Gondozás nélküli esetek száma (fő) 

 

31 

Összes megjelenés (alkalom) 1016 



találkozások rendszeressé tételével, szakmaközi megbeszélések, esetmegbeszélő 
csoportok szervezésével. 
 
Az önkormányzat továbbra is célul tűzte ki: 

- a hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulásának támogatását (Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat), 

- a természetbeni és pénzbeli ellátásokat a rászoruló családok életkörülményeinek 
javítása,  

- szabadidős programok szervezése, nyári táborok, kézműves foglalkozások, 
- preventív és felvilágosító programok szervezése gyermekek és szülei részére a 

kábítószer fogyasztás, valamint az internet veszélyeiről. 
-  

A COVID-19 vírus második hulláma miatt 2020. évben nem kerültek megrendezésre a 
szokásos közösségi rendezvények, melyekre fokozott figyelmet szentelünk a jövőben. A 
Falunap, Szüreti felvonulás, Véradó-est és a Falukarácsony megszervezése a településen 
már tradíciónak számít, kiemelt fontosságú a közösségi összetartás szempontjából. 
 
5. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása: 
 
A korábban megkötött bűnmegelőzési megállapodás célja a gyermekkorúak, fiatalkorúak 
áldozattá válásának megelőzése, a családon belüli erőszak megakadályozása, valamint a 
gyermekek veszélyeztetettségének csökkentése. 
 
A megállapodás értelmében a rendőrség minden olyan esetben, haladéktalanul értesíti a 
gyermekjóléti szolgálatot, illetve Nyárlőrinc Község Jegyzőjét, amikor családon belüli 
erőszak, vagy egyéb okok miatt a gyermek veszélyeztetettségét tapasztalja.  
 
Nyárlőrinc település rendelkezik bűnmegelőzési koncepcióval melynek célja, hogy a 
bűncselekményeket visszaszorítsa, illetve megakadályozza. A koncepció 
megvalósításához szükséges a folyamatos tájékoztatás, továbbá a rendőrséggel való 
szoros együttműködés. 
 
Az elmúlt évben fiatalkorú szabálysértést, illetve bűncselekményt nem követett el.  
 
6. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés 
 

- Egészséges Ifjúságért Alapítvány: 
közreműködik a gyerekek és fiatalkorúak hasznos szabadidős programjainak 
szervezésében.  

- Nyárlőrinc az Idősekért és a Rászorulókért Alapítvány:  
szociális támogatást nyújt a rászoruló gyermekek és családjaik részére. 

- Nyárlőrinci Tűzoltó Egyesület: 
a szabadtéri rendezvényein bemutatókat tart a felnőtteknek és a gyermekeknek 
 egyaránt. 
 

Fentiekre tekintettel javaslom a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
szóló átfogó értékelés elfogadását. 

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
153/2021. (V.27.) Kt. határozata 
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelés 
 



H A T Á R O Z A T  
 
Pénzváltó István polgármester a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. 
rendeletre tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján, a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi 
határozatot hoztam: 
 
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2020. évi átfogó értékelést 
elfogadom. 

Felelős: Szakácsné Marsa Edina jegyző 
Határidő: 2021. május 31. 
 
Előterjesztés: 
 
A közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 42. §-a rendelkezik a 
közbeszerzési terv elkészítéséről. 

A Nyárlőrinc Községi Önkormányzat a 2021. évben az alábbi beszerzéseket kívánja 
megvalósítani: 

 Magyar Falu Program keretében Önkormányzati járdaépítés/felújítás 
anyagtámogatása 5.000 e/Ft. 

 Magyar Falu Program keretében Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok 
fejlesztése 16.500 e/Ft. 

 Magyar Falu Program keretében Önkormányzati temetők infrastrukturális 
fejlesztése 3.000 e/Ft. 

 Magyar Falu Program keretében Kommunális eszköz beszerzése 7.000 e/Ft. 
 Belügyminisztérium belterületi utak, járdák hidak felújítása Iskola utca 20.000 e/Ft. 
 Belterületi út építése saját forrásból (Rétalja és Sugár utca közötti szakasz)     

20.000 e/Ft. 

A fentiekben felsorolt beszerzések becsült értékei általános forgalmi adó nélkül magyar 
forintban kerültek meghatározásra.  

A Kbt. 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyak esetében alkalmazandó 
nemzeti értékhatárokat a központi költségvetésről szóló törvényben évente kell 
meghatározni. Leírtaknak megfelelően a Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény a 74. §-ában állapítja meg a 2021. január 1-
jétől 2021. december 31-éig tartó időszakra a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat. 

Klasszikus ajánlatkérők esetében a nemzeti értékhatárok: 

 árubeszerzés esetében 15.000 e/Ft. 
 építési beruházás esetében 50.000 e/Ft. 
 szolgáltatás megrendelése esetében 15.000 e/Ft. 

A Kbt. 19. § (3) bekezdése szerint, ha egy építési beruházás vagy ugyanazon közvetlen 
cél megvalósítására irányuló szolgáltatásmegrendelés, illetve azonos vagy hasonló 
felhasználásra szánt áruk beszerzése részekre bontva, több szerződés útján valósul meg, 
a közbeszerzés becsült értékének meghatározásához az összes rész értékét figyelembe 
kell venni.  

Szolgáltatás megrendelése esetében az ugyanazon közvetlen célra irányultság 
vizsgálatakor az egyes szolgáltatások műszaki és gazdasági funkcionális egységét kell 
alapul venni. 



A fent hivatkozott egybeszámítási kötelezettségre tekintettel elvégzett vizsgálat 
eredményeként megállapítható, hogy az alábbi beszerzések értékét indokolt 
egybeszámítani a Kbt. szerint vizsgálandó becsült érték meghatározása során, 
figyelemmel az építési beruházások ugyanazon közvetlen cél (útépítés) megvalósítására 
irányultsága miatt:  

 Magyar Falu Program keretében Önkormányzati járdaépítés/felújítás 
anyagtámogatása 5.000 e/Ft (a Kbt. 17. § (5) bekezdése szerint az építési 
beruházás becsült értékébe be kell számítani a megvalósításához szükséges, az 
ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott áruk és szolgáltatások becsült értékét is). 

 Belügyminisztérium belterületi utak, járdák hidak felújítása Iskola utca 20.000 e/Ft. 
 Belterületi út építése saját forrásból (Rétalja és Sugár utca közötti szakasz)    

20.000 e/Ft. 

A fenti beszerzések egybeszámított becsült értéke az általános forgalmi adó összegével 
együtt – bruttó – 45.000 e/Ft, így a beszerzések egybeszámított becsült értéke sem éri el 
a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott általános forgalmi adó nélküli 
50.000 e/Ft forintos közbeszerzési értékhatárt. 

A fennmaradó további két építési beruházás értékét nem indokolt sem a fent vizsgált 
útépítési tárgyú építési beruházásokkal, sem egymással egybeszámítani, önálló becsült 
értékük pedig nem éri el a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott 
általános forgalmi adó nélküli 5.000 e/Ft forintos közbeszerzési értékhatárt. 

 Magyar Falu Program keretében Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok 
fejlesztése (orvosi rendelő épületében fizioterápiás szoba kialakítása) 16.500 e/Ft. 

 Magyar Falu Program keretében Önkormányzati temetők infrastrukturális 
fejlesztése 3.000 e/Ft. 

A fentieken felül az Önkormányzat egy árubeszerzés megvalósítását tervezi, amelynek 
becsült értéke nem éri el a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott 
általános forgalmi adó nélküli 15.000 e/Ft forintos közbeszerzési értékhatárt. 

 Magyar Falu Program keretében Kommunális eszköz beszerzése 7.000 e/Ft. 

A Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Polgármesteri hivatala 2021. évben nem tervezi 
beszerzés(ek) megvalósítását költségvetési forrásainak terhére. 

Nyárlőrinc Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybelépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján meghatározott jogkörében eljárva 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörét gyakorolva dönt a 
határozat-tervezet elfogadásáról. 

Az elvégzett vizsgálatra figyelemmel Nyárlőrinc Község Polgármestere jelen 
határozatában megállapítja, hogy az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2021. 
évben nem köteles közbeszerzési eljárás lefolytatására.  

A Kbt. 43. § (2) bekezdés a) pontja szerint az ajánlatkérő köteles az EKR-ben közzétenni 
a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően 
haladéktalanul. 

A hatályos jogszabályok nem mentesítenek a közbeszerzési terv elkészítése és 
közzététele alól „nemleges” adatszolgáltatás esetén sem, ezért egy „üres” terv kerül 
publikálásra az EKR-ben.  

Fentiekre tekintettel javaslom Nyárlőrinc Községi Önkormányzat és a Polgármesteri 
Hivatal 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadását. 



 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
154/2021. (V.27.) határozata 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat 2021. évi Közbeszerzési Terve 
 

H A T Á R O Z A T  
 
Pénzváltó István polgármester a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. 
rendeletre tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján, a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva az alábbi 
határozatot hoztam: 

1.) A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 42. § (1) bekezdése alapján 
az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2021. évi Közbeszerzési Tervét a jelen 
határozat melléklete szerint elfogadom. 

2.) A Közbeszerzési Terv módosítása, és a módosítás eredményeképpen a közbeszerzési 
eljárás lefolytatása a Polgármester feladata. 

Felelős: Pénzváltó István polgármester 
Szakácsné Marsa Edina 
 

Melléklet a 154/2021. (V.27.) Kt. határozathoz 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat és Nyárlőrinc Polgármesteri Hivatala 

közbeszerzési terve a 2021. költségvetési évre 

 

A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége 

Becsült érték  
(általános forgalmi adó 

nélkül Ft-ban) 

Tervezett 
eljárástípus 

Eljárás tervezett 
megindítása 

I. Árubeszerzés 
 

  

- - - - 

II. Építési beruházás 
 

  

 - - - 

 
- 

- 
- 

 
- 

- 
- 

III. Szolgáltatás megrendelés    

 
- 

- - - 

 
 

Kmft. 
 

Pénzváltó István 
polgármester 


