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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 
 

Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-
án 15 órakor megtartott üléséről. 

 
Jelen vannak: Pap Sándor polgármester, Vas Ildikó, Forgó Istvánné, Tormási 

Zoltán, Hajagos Antal, Kiss Ferenc és Túri István képviselők. 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Zayzon Jenőné jegyző, 

Kocsor Gáborné pénzügyi főtanácsos, 
Szakácsné Marsa Edina vezető tanácsos, 
Horváthné Dékány Judit gyermekvédelmi felelős. 
 

Pap Sándor polgármester: Köszönti a Képviselő-testület nyílt ülésén megjelent 
képviselőket. 

 

Megállapítja, hogy a képviselő-testület nyílt ülése határozatképes, mivel a 
megválasztott képviselők, polgármester (7 fő) közül (7) fő az ülésen megjelent. 
A Képviselő-testület ülését megnyitja. 
 
Javasolja a Képviselő-testületnek a következő napirendi pont elfogadását: 
 

1.)  Nyárlőrinc Község Esélyegyenlőségi programjának (2010-2015) 
felülvizsgálata 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

2.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi 
ellátásáról 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

3.) Tiszakécske Város Önkormányzatával ellátási szerződés megkötése 
gyermekjóléti és családsegítő, házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás feladatainak ellátására. 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

4.) Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának módosítása 

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

5.) Közoktatási Társulási Megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

6.) Ajánlattételi felhívás a „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen 
a 44. sz. főút mentén” című projekttel kapcsolatos kivitelezői feladatok 
ellátására 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

7.) Pályázati felhívás a „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 
44. sz. főút mentén” című projekttel kapcsolatos kiegészítő földmérési 
feladatok ellátására 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 
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8.) Művelődési Ház felújításával kapcsolatos épületgépészeti szerelési 
munkálatokra adott árajánlatok elbírálása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

9.) Művelődési Ház felújításával kapcsolatos villanyszerelési munkálatokra 
adott árajánlatok elbírálása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

10.) „Szennyvíz-csatorna hálózat kialakítása” című projekthez kapcsolódó 
projektmenedzsmenti feladatok ellátására megkötött szerződés 
módosítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

11.) Vagyonátháramlási szerződés módosítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

12.) Társasházzá nyilvánítás Alapító Okiratának módosítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

13.) Egyebek 
 

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

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
76/2013. (V. 30.) normatív határozata 
Napirendi pontok elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.)  Nyárlőrinc Község Esélyegyenlőségi programjának (2010-2015) 
felülvizsgálata 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

2.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi 
ellátásáról 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

3.) Tiszakécske Város Önkormányzatával ellátási szerződés megkötése 
gyermekjóléti és családsegítő, házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás feladatainak ellátására. 
Előterjesztő: Zayzon Jenőné jegyző 

4.) Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának módosítása 

Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

5.) Közoktatási Társulási Megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

6.) Ajánlattételi felhívás a „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen 
a 44. sz. főút mentén” című projekttel kapcsolatos kivitelezői feladatok 
ellátására 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 
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7.) Pályázati felhívás a „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 
44. sz. főút mentén” című projekttel kapcsolatos kiegészítő földmérési 
feladatok ellátására 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

8.) Művelődési Ház felújításával kapcsolatos épületgépészeti szerelési 
munkálatokra adott árajánlatok elbírálása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

9.) Művelődési Ház felújításával kapcsolatos villanyszerelési munkálatokra 
adott árajánlatok elbírálása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

10.) „Szennyvíz-csatorna hálózat kialakítása” című projekthez kapcsolódó 
projektmenedzsmenti feladatok ellátására megkötött szerződés 
módosítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

11.) Vagyonátháramlási szerződés módosítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

12.) Társasházzá nyilvánítás Alapító Okiratának módosítása 
Előterjesztő: Pap Sándor polgármester 

13.) Egyebek 
 

1.) Nyárlőrinc Község Esélyegyenlőségi programjának (2010-2015) 
felülvizsgálata 

 
Pap Sándor polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a napirendi 
ponthoz kapcsolódó előterjesztését tegye meg. 
 
Zayzon Jenőn jegyző: A képviselő-testület tagjai az anyagot megkapták. A 2003. 
évi CXXV. törvény, Ebktv. 31. § (6)-(7) bekezdése a települési önkormányzatok által 
készítendő helyi esélyegyenlőségi programokkal kapcsolatban kimondja, hogy az 
önkormányzatok az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, 
illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból 
származó, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az Ebktv. 
rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal 
rendelkezik. 
 
Fentiek figyelembe vételével kéri a képviselő-testülettől az esélyegyenlőségi program 
felülvizsgálatának elfogadását. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek Nyárlőrinc Község 
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadását a határozat-tervezet 
szerint. 
 

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

 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
77/2013. (V. 30.) normatív határozata 
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Nyárlőrinc Község Esélyegyenlőségi 
Programjának felülvizsgálata 
 
 

H A T Á R O Z A T  
 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a törvényi 
kötelezettségének eleget téve, a Települési Esélyegyenlőségi 
Programban részletezett elvek minél szélesebb érvényesülése, 
és a célok hatékony megvalósítása érdekében a felülvizsgált 
Települési Esélyegyenlőségi Programot a melléklet szerint 
elfogadta. 
Felelős: Pap Sándor polgármester 

Zayzon Jenőné jegyző 
 
 

Melléklet a 77/2013. (V. 30.) Kt. határozathoz 
 
 

 

TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI 
 

PROGRAM (2010-2015) 
 

FELÜLVIZSGÁLATA 
 

2013. 
 

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 

1. Bevezető 

1.1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata 2010-ben alkotta meg Települési Esélyegyenlőségi Programját, 
melynek felülvizsgálata és a megváltozott jogszabályi környezetnek történő megfeleltetése időszerű. A 
jelen Települési Esélyegyenlőségi Program tartalmazza Nyárlőrinc Község Önkormányzata 
feladatellátásához kapcsolódó különböző területek esélyegyenlőségi szempontú felülvizsgált és 
aktualizált helyzetelemzését továbbá a 2010-2015. évekre vonatkozó felülvizsgált Intézkedési tervet. 

A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról 
szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet értelmében a felülvizsgálatnak ki kell terjednie: 

a) arra, hogy a helyzetelemzés továbbra is helytálló-e, 
b) a lejárt határidejű intézkedések teljesülésére és eredményeinek felmérésére. 

Mivel a felülvizsgálat alapján - az időközbeni jogszabályváltozások miatt - szükséges, Nyárlőrinc 
Község Önkormányzata új szerkezetű, tartalmában aktualizált Települési Esélyegyenlőségi Programot 
fogad el, melyben a lejárt határidejű intézkedések teljesülésének és eredményeinek felmérésére is 
megtörténik. 

A Települési Esélyegyenlőségi Program új szerkezetét az alábbi áttekintő ábrán mutatjuk be: 
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1. ábra A Települési Esélyegyenlőségi Program szerkezete 

A következőkben a fenti ábrán feltüntetett struktúrában mutatjuk be a Programot. 

1.2 NYÁRLŐRINC TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK CÉLJAI 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata a 2010-2015. évekre az alábbi célokat tűzi maga elé: 

 A helyi lakossági önszerveződő közösségek és a lakosság integrációját támogató 
közösségfejlesztő programok támogatása; 

 Szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása; 

 A foglalkoztatáshoz való egyenlő hozzáférés esélyének javítása; 

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

 Az egyenlő bánásmódra vonatkozó uniós és hazai jogszabályok maradéktalan betartása; 

 Tájékoztatás és kommunikáció erősítése 

Céljainkat az alábbi ábra szemlélteti: 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________7. 

N y á r l ő r i n c , 2013. május 30. napján. 

 

2. ábra Nyárlőrinc Község Önkormányzata céljai a 2010-2015. évekre 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata és szervei tudatában vannak annak, hogy munkáltatóként, 
intézményfenntartóként, közvetlen szolgáltatóként, pályázóként és a helyi 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 
képviselőtestületen és bizottságokon keresztül egészen a végrehajtás szintjéig valamennyi 
szinten. 
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 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 esélyegyenlőség virága szemlélteti azokat a magatartási normákat, melyeket Nyárlőrinc Község 
Önkormányzata, szervei és intézményei lakossági kapcsolataikban az egyenlő esélyek biztosítása 
érdekében követnek, és amellyel céljaikat meg kívánják valósítani. 

  
3. ábra Esélyegyenlőséggel kapcsolatos magatartási normák 

A fenti elveket követve az Önkormányzat és intézményei: 

 elkötelezettek a befogadó társadalom és a faji megkülönböztetés megszüntetése mellett (faji 
egyenlőség); 

 nem kezelnek sem közvetlenül sem közvetve kedvezőtlenebbül valakit fogyatékossága miatt. 
Megkülönböztetés nélkül nyújtanak szolgáltatásokat az arra rászorulóknak (fogyatékosság); 

 előmozdítják a nők és férfiak közötti esélyegyenlőségét, közvetlenül vagy közvetve nem 
kezelnek egyetlen személyt sem kedvezőtlenebbül a neme vagy családi állapota miatt (nemek 
közötti egyenlőség); 

 lehetőségeikhez mérten a helyi lakosság számára biztosítják az esélyegyenlőséget a 
foglalkoztatás területén (foglalkoztatás); 

 szolgáltatásaikat egyenlő feltételekkel biztosítják minden helyi lakos számára. A fizikai 
hozzáférés megkönnyítése érdekében az épületeket a költségvetés biztosította keretek között 
akadálymentesítik (megközelíthetőség); 

 nem tesznek különbséget sem közvetlenül sem közvetve senki szexuális irányultsága miatt 
(szexuális irányultság); 

 nem kezelnek sem közvetlenül sem közvetve kedvezőtlenebbül senkit a vallása vagy 
világnézeti meggyőződése miatt (vallás és világnézet); 

 nem kezelnek sem közvetlenül sem közvetve kedvezőtlenebbül senkit életkora miatt (életkor); 

1.3 AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMBAN ÉRINTETTEK KÖRE 

Az alábbi ábrán bemutatjuk azokat az intézményeket, szervezeteket, személyeket, akik közvetlenül 
vagy közvetve érintettek a Települési Esélyegyenlőségi Program megalkotásában és 
megvalósításában, valamint a rendszeres felülvizsgálatában. 

Az érintettek vizsgálatánál kölcsönösen fontos az igények felmérése. A sikeres megvalósításhoz, 
pedig elengedhetetlen a folyamatos kommunikáció, az önkéntes együttműködés.  

A bemutatott intézmények, szervezetek, személyek viszonya a Települési Esélyegyenlőségi Program 
megvalósulásához változó, azonban direkt vagy indirekt módon befolyásoló hatással vannak a 
Program sikeres megvalósítására. 
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4. ábra A Települési Esélyegyenlőségi Program megalkotásában érintettek köre 
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1.4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR BEMUTATÁSA  

1.4.1 UNIÓS SZABÁLYOZÁS 

Az Európai Unió egyik legfontosabb célja az unió polgárai számára az egyenlő esélyek biztosítása, 
mely cél az európai integráció kezdete óta szerepel az Unió 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, melyekben 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, vagyis 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 
számos szociális tartalmú irányelv elfogadás alapjául szolgált. 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 években: Az Egységes Európai Okmány (1986/87) két területen jelentett előre lépest: 
egyrészt a szociális párbeszédet, másrészt a társadalmi-gazdasági kohéziót emelte be a 
közösségi jog keretei közé. 

 1989 végén: megszületett 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 

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 fokozottabb foglalkoztatás-baráttá tétele 

III. a vállalatok és dolgozóik alkalmazkodóképességének fejlesztése 
1. a munkaszervezet modernizálása 
2. a vállalaton belüli alkalmazkodóképesség elősegítése 

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. a hátrányos helyzetűek munka világába történő integrálásának elősegítése 

 

 2000-2006: 2000-ben Lisszabonban a foglalkoztatáspolitikai célok határozott megfogalmazása 
mellett kiemelték közösségi célként a társadalmi kirekesztés elleni küzdelmet. 2002-ben 
értékelték az 1998-ban megfogalmazott (fentebb felsorolt) foglalkoztatási célok 
megvalósulását, és a Lisszabonban elfogadott célkitűzéseknek megfelelően módosították 
azokat. A 2003-2006 közötti időszakra megfogalmazott foglalkoztatáspolitikai irányok: 
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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 

elősegítése 
4. a humántőke 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 
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 
jogalkotási 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 foglalja magába. A 16 és 67 év közötti nők harmada válik legalább egyszer fizikai vagy 
szexuális erőszak áldozatává Európában. Ezt orvosolandó, az Európai Parlament és a Tanács 
kidolgozta a Daphne közösségi programot. 

 2007-től 2013-ig: az egységes szerkezetbe foglalt, közösségi akcióprogramként 
megfogalmazott PROGRESS közösségi program szabja meg a kereteket. 

Uniós szabályozás 

 Bizottsági Közlemény a fogyatékosok esélyegyenlőségéről és a Közösség Új Fogyatékosügyi 
Stratégiájáról, 1996 

 Tanács határozata a fogyatékosok esélyegyenlőségéről és a Közösség Új Fogyatékosügyi 
Stratégiájáról, 1996 

 Amszterdami Szerződés, 1999 

 Az egyenlő bánásmód elvéről szóló 2000/43/EK sz. irányelv 

 Az egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatásban való alkalmazásáról szóló 2000/78/EK sz. 
irányelv 

A nemek közti egyenlőség elve az Európa 2020 stratégiában is megjelenik. A kivitelezés elsősorban a 
tagállamok feladata. 

1.4.2 HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTÉR  

Magyarország Alaptörvényének (2011. április 25.) XV. cikk (1) bekezdése rögzíti, hogy a törvény előtt 
mindenki egyenlő. A (2) bekezdés deklarálja, hogy Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek 
bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy 
más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti 
különbségtétel nélkül biztosítja. 

Magyarországon a nők és a férfiak egyenjogúak. Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását 
és a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket külön intézkedésekkel segíti, védi. 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény biztosítja a nemzetiségek 
esélyegyenlőséghez való jogát, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladatává 
teszi a képviselt közösség esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos feladatokat. 

Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény szerint az alapvető jogok biztosa 
tevékenysége során – különösen hivatalból indított eljárások lefolytatásával – megkülönböztetett 
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figyelmet fordít a gyermekek jogainak, az Alaptörvény P) cikkében meghatározott értékeknek (a 
továbbiakban: a jövő nemzedékek érdekei), az Alaptörvény XXIX. cikkében meghatározott jogoknak (a 
továbbiakban: a Magyarországon élő nemzetiségek jogai), valamint a leginkább veszélyeztetett 
társadalmi csoportok jogainak védelmére. 

A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetéséről szóló 2009. évi VI. törvény 27. cikke rendelkezik a 
családi kötelezettségekkel rendelkező dolgozók jogáról az egyenlő esélyekre és egyenlő bánásmódra 
vonatkozóan. 

Az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes 
törvények módosításáról szóló 2008. évi XXXI. törvény rendelkezik a közoktatási esélyegyenlőségi 
intézkedési tervről. 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 
szerint az egyenlő bánásmód követelménye alapján, Magyarország 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. Közvetlen 
hátrányos megkülönböztetésnek minősül, az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy 
személy vagy csoport valós vagy vélt neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, 
nemzetiséghez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, vallási vagy 
világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, családi állapota, anyasága (terhessége) 
vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, életkora, társadalmi származása, vagyoni 
helyzete, foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának 
részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama, érdekképviselethez való tartozása, egyéb 
helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben 
más, összehasonlítható helyzetben levő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne. 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 
rögzíti, hogy a fogyatékos személyekkel kapcsolatos magatartás, tevékenység során úgy kell eljárni, 
hogy az a fogyatékos állapot rosszabbodását megelőzze, illetőleg annak következményeit enyhítse. A 
fogyatékos személy számára biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. 
A közlekedési rendszereknek, továbbá a tömegközlekedési eszközöknek, utasforgalmi 
létesítményeknek – beleértve a jelző- és tájékoztató berendezéseket is – alkalmasnak kell lenniük a 
fogyatékos személy általi biztonságos igénybevételre. A fogyatékos személy részére biztosítani kell a 
fogyatékossága által indokolt szükségleteinek megfelelő támogató szolgálat igénybevételét, továbbá 
segédeszközt. 

A 1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban,1989. november 20-án kelt 
Egyezmény kihirdetéséről szóló jogszabály szerint az Egyezményben részes államok tiszteletben 
tartják és biztosítják a joghatóságuk alá tartozó gyermekek számára az Egyezményben lefektetett 
jogokat minden megkülönböztetés nélkül. Így a gyermeknek vagy szüleinek, vagy törvényes 
képviselőjének faja, színe, neme, nyelve, vallása, politikai vagy más véleménye, nemzeti, nemzetiségi 
vagy társadalmi származása, vagyoni helyzete, cselekvőképtelensége, születési vagy egyéb helyzete 
szerinti különbségtétel nélkül. 

További jogszabályok, koncepciók és határozatok: 

 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 

 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének 
szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról 

 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat 
foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók 
ellenőrzésének szabályairól 

 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet az Útravaló Ösztöndíjprogramról 

 129/2005. (VII. 1.) Korm. rendelet a Szociálpolitikai Tanács összetételéről, szervezetéről és 
működéséről 

 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes 
szabályairól 

 28/2004. (II. 28.) Korm. rendelet a magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó 
Központ feladatainak ellátásával és Kapcsolattartó Központ feladatainak ellátásával 
kapcsolatos egyes kérdésekről 
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 67/2001. (IV. 20.) Korm. rendelet az Országos Fogyatékosügyi Tanács szervezetének és 
működésének részletes szabályairól 

 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és 
felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól 

 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes 
szabályairól 

 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet a civil szervezetek információs rendszeréről 

 27/2011. (IX. 14.) KIM rendelet az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról 

 3/2011. (II. 11.) KIM rendelet a területi felzárkózási koordinációs központi és felnőttképzési 
feladatot ellátó regionális képző központok irányításáról, feladatairól 

 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi 
tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről 

 25/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János 
Tehetséggondozó Programjának, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi 
Programjának és a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi- 
Szakiskolai Programjának támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, 
elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól 

 1095/2010. (IV. 21.) Korm. határozat a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő 
Nemzeti Stratégia I. Intézkedési Tervéről (2010–2011) 

 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített 
nemzeti stratégiai programról 

 88/2009. (X. 29.) OGY határozat a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról 

 81/2009. (X. 2.) OGY határozat az Idősügyi Nemzeti Stratégiáról 

 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről 

 65/2007. (VI. 27.) OGY határozat a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról 

 10/2006. (II. 16.) OGY határozat az új Országos Fogyatékosügyi Programról 

 115/2003. (X. 28.) OGY határozat a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról 

 Gyógyuló Magyarország Szakmai koncepció Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért 
Felelős Államtitkárság 2011. május 11. 

 Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció 2011–2020 Munkaanyag (V. 10.) 

 Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 309/1/2011 (II. 11). TT. sz. állásfoglalása az 
akadálymentesítési kötelezettségről 

 A tevékeny időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének Magyarországi 
Programja 

1.4.3 A PROGRAM KÉSZÍTÉSÉT ELŐÍRÓ JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET RÖVID BEMUTATÁSA 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény IV. 
Helyi Esélyegyenlőségi Programok Fejezet 31. § - a szerint a község, a város és a főváros 
kerületeinek önkormányzata ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. 

A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok – különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő 
személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, 
egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell 
határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 
intézkedéseket. 

A helyzetelemzés és az intézkedési terv elfogadása során figyelembe kell venni a települési 
kisebbségi önkormányzatok véleményét. A helyi esélyegyenlőségi programot az egyenlő bánásmód 
biztosításáért és társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által meghatározott részletes szabályok 
alapján kell elkészíteni. A programalkotás során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program és 
a települési önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási 
esélyegyenlőségi terv és az integrált településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseinek 
összhangjáról. 

A települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a 
nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés 
alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az e törvény 
rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik. 

A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról 
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szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet részletesebben meghatározza a helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítésének szempontjait. 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI 
rendelet pedig meghatározza, hogy milyen adatok figyelembe vételével, mely tartalmi elemeknek 
megfelelő helyzetelemzés alapján és milyen formátumú intézkedési tervet fogad el a képviselő-
testület. 

1.4.4 AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLCSOPORTOKHOZ KAPCSOLÓDÓ HELYI SZABÁLYOZÁS 

 Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete többször módosított 14/2000. (XII.18.) 
rendelete a köztemetőről és a temetkezésről; 

 Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2002. (VII.31.) sz. Ör. rendelete 
Nyárlőrinc Község háziorvosi és fogorvosi körzeteiről; 

 Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2003. (VI. 17.) rendelete a 
lakáscélú igények helyi támogatásáról; 

 Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. (XII.11.) rendelete a 
gyermekek védelméről; 

 Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2003. (XII.11.) Ör. sz. rendelete 
a nyilvános könyvtári ellátással és a helyi közművelődéssel kapcsolatos önkormányzati 
feladatellátás megállapításáról; 

 Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2004. (III.01.) Ör. sz. rendelete 
Nyárlőrinc Község házi gondozási körzeteinek kialakításáról; 

 Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (VI.22.) Ör. rendelete a 
szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól; 

 Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2009. (IX. 25.) rendelete az 
intézményi térítési díjak megállapításáról; 

 Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2009. (VII.27) Ör. rendelete a 
tanyagondnoki szolgálatról; 

 Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012. (IX. 20.) önkormányzati 
rendelete a tanyagondnoki szolgálatról szóló 2/2011. (II. 9.) Ör. - el módosított 8/2009. (VII.. 
27.) rendelet módosításáról; 

 Nyárlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8 /2011. (V. 31. ) önkormányzati 
rendelete Nyárlőrinc Község Önkormányzat képviselő-testülete a házasságkötés hivatali 
helyiségen, valamint hivatali időn kívüli engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárásban 
fizetendő díjakról; 

 Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I.21.) Ör. rendelete a 
szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatásokról; 

1.5 A STRATÉGIAI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI 
rendelet alapján az intézkedési tervben gondoskodni kell a települési önkormányzatra vonatkozó 
további fejlesztési tervek, koncepciók, programok és a helyi esélyegyenlőségi program célkitűzéseinek 
összhangjáról, különös tekintettel a közoktatási esélyegyenlőségi tervre és az integrált 
településfejlesztési stratégia antiszegregációs célkitűzéseire. 

Jelen fejezetben bemutatjuk azokat a megyei, kistérségi és önkormányzati stratégiákat, programokat 
és koncepciókat, melyek befolyásolják Nyárlőrinc Község Önkormányzatának Települési 
Esélyegyenlőségi Programjának készítését. 

1.5.1 KAPCSOLÓDÁS HELYI STRATÉGIAI ÉS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI 
DOKUMENTUMOKKAL, KONCEPCIÓKKAL, PROGRAMOKKAL 

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

 Nyárlőrinc Község Önkormányzatának sportfejlesztési koncepciója (2009); 

 Nyárlőrinc település bűnmegelőzési koncepciója. 

1.5.2 A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM KISTÉRSÉGI ÉS TÁRSULÁSI 
KAPCSOLÓDÁSAINAK BEMUTATÁSA 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 
külön fejezetben foglalkozik a helyi önkormányzatok társulásaival és a korábbi szabályozással 
ellentétben nem nevesíti az egyes társulási formákat. A helyi önkormányzatok társulásairól és 
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együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban Ttv.) és a települési 
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény (továbbiakban: Tkt.) az 
Mötv. 144. §-ában és 157.§-ában foglaltak alapján 2013. január 1. napján hatályukat vesztették. A 
korábban kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő- testületeknek felül kell 
vizsgálniuk, és az új törvényi rendelkezéseknek megfelelően legkésőbb 2013. június 30-ig 
módosítaniuk kell. 

E felülvizsgálat jelenleg folyamatban van, az önkormányzat a térségi feladatellátásban jelenleg az 
alábbiak szerint vesz részt: 

 A Tisza-menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulást Nyárlőrinc, Tiszaug és Lakitelek 
2007-ben hozta létre nevelési intézményeik közös működtetésére. A társulásból kivált az 
Eötvös Iskola, melyet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tiszakécskei 
Igazgatóságához került. A Tisza-menti Társulás a változás miatt nem szűnt meg, továbbra is 
társulási formában működnek az óvodai, bölcsődei és az intézményi étkezési szakfeladatok. 
Az iskola nélküli közös intézmény neve 2013. január 1-jétől: Eötvös Loránd Napközi Otthonos 
Óvoda, Óvoda- Bölcsőde Intézmény. 

 A Kecskeméti kistérséget alkotó 18 település önkormányzata, közös, és önkéntes 
elhatározásából 2004-ben megalapították a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulást. A 
többcélú kistérségi társulás az általa ellátott feladatokra a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 89/A §- a (5) értelmében önálló intézkedési tervet készített. A Társulási 
Tanács 2012. november 28-i ülésén döntött arról, hogy kezdeményezte a KTTT 2012. 
december 31. napjával történő megszűnését. 2013. évtől kistérségi kiegészítő normatíva nem 
áll rendelkezésre, valamint 2013. január 1-ét követően önálló munkaszervezet nem működhet. 

 A háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás napi munkarenden kívüli hatékonyabb és 
gazdaságosabb működtetése érdekében Nyárlőrinc Község Önkormányzata és 11 települési 
önkormányzat 2008. március 1. napjával létrehozták a Kecskemét és Térsége Ügyeleti 
Társulást. A Társulás által ellátandó feladatokat – a társulásban érintett települések 
közigazgatási területén – Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában álló 
Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága (továbbiakban: ESZII) látja el. A 
Társulás megszűnését követően az önkormányzatok - így Nyárlőrinc is - közvetlenül az ESZII-
vel kötnek feladat átadási/átvállalási szerződést háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti 
feladatok ellátásra. 

2. Települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns 
adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

Az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatokat a KSH, TeIR, Nemzeti Foglalkoztatási szolgálat, 
az Egységes Nyomozó hatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika, Alsó-Tiszavidéki Környezet-
védelmi Felügyelőség adatbázisaiból gyűjtöttük össze. Felhasználtuk továbbá az FSZH által korábban 
kiadott adattáblákat, melyeket az Önkormányzat munkatársai töltöttek ki. 
A 2011-es népszámlálás adatait a Hiba! A hivatkozási forrás nem található. fejezetben mutatjuk be. 
3 Helyzetelemzés 

3.1 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. 
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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. 

3.1.1 TÉRSÉGI KAPCSOLATOK, EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSOK 

Nyárlőrinc Község Önkormányzatának térségi kapcsolatait az 1.5.2. fejezetben mutattuk be. 

3.1.2 GAZDASÁGI JELLEMZŐK 

A Nyárlőrinci emberek szorgalmát, munkájuk eredményét mutatja a falu gyarapodása: a több utcányi 
új ház, a közművek állandó bővülése, a magángazdaságok fejlődése. 

Időszak
A település 

területe (km2)

Lakónépesség száma az év 

végén (a népszámlálás 

végleges adataiból 

továbbvezetet t  adat) (fő)

Állandó népesség 

száma (fő)

Lakásállomány 

(db)

Építet t  lakások 

száma (db)

2009. év 66,36 2321 2380 1017 5

2010. év 66,36 2285 2342 1020 3

2011. év 66,36 2282 2332 1021 1  
Forrás: KSH 

A Község legnagyobb munkahelyeit adó intézményei jelenleg a Maspex Olympos Kft., a Szikrai 
Borászati Kft., a Szikrai Építő és Faipari Kft., és az Önkormányzat. 

 
Forrás: KSH 

Nyárlőrinc településen működő regisztrált vállalkozások, - a 2009-2010. évi KSH adatokat tekintve - 
jellemzően 1-9 főt foglalkoztató mikro vállalkozások. 

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 
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 
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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. 

Időszak

Mezőgazdasági 

tevékenységet folytató 

gazdasági szervezetek 

száma (db)

Mezőgazdasági tevékenységet 

folytató gazdasági szervezetek 

használatában lévő összes 

földterület                                                                                                         

(m2)

Mezőgazdasági tevékenységet 

folytató gazdasági szervezetek 

használatában lévő szántó 

területe                                                                                                            

(m2)

Mezőgazdasági 

tevékenységet folytató 

gazdasági szervezetek 

használatában lévő 

gyümölcsös területe (m2)

2010. év 5 13610751 1478800 33000  
Forrás: KSH 

Nyárlőrinc településen 5 mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezetet számoltak 
2010-ben, amely több mint 13,5 millió m

2
 földterületet használt, aminek közel 11%-a szántó 

területként, és 0,2%-a gyümölcsösként hasznosított. 

Intézményi ellátottságát tekintve: 

 Óvoda, általános iskola száma: 1-1 db; 

 Közművelődési intézmény: 1 db; 

 Sportcsarnok, sportpálya: 1 db; 

 Postahivatal száma: 1 db; 

 Takarékszövetkezeti fiók: 1 db; 

 Háziorvosi szolgálat: 1 db; 

 Járóbeteg- szakellátást végző intézmény: 1 db; 

 Gyógyszertárak száma: 1 db; 

 Kiskereskedelmi üzletek száma: 21 db; 

 Üzemanyag-töltő állomások száma: 1 db 

3.1.3 KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK 

Nyárlőrinc Község Bács-Kiskun Megye észak-keleti részén helyezkedik el, Kecskeméttől 18 km-re. A 
település védett természeti értéke a tölgyes, mely a 44. számú főút mentén található, az 5 ha területű 
erdő a Kiskunsági Nemzeti Park felügyeletébe tartozik. Területére a homokos talaj a jellemző, 
vizekben szegény. Legjelentősebb vízfolyása az Alpár – Nyárlőrinci főcsatorna. Az évi 
középhőmérséklet 10,5 C. A csapadékösszeg évi átlaga 530-540 mm. Az uralkodó szélirány észak-
nyugat dél-keletirányú, a viszonylag alacsony légnyomás miatt gyakoriak a viharos erejű szelek. 
Nyárlőrinchez legközelebb eső légszennyezettség mérőállomás Szeged közelében található. 

Nyárlőrincen jelenleg üzemelő termelő, szolgáltató üzemek és fő légszennyező anyag kibocsátásuk a 
következők: 

Rangsor Telephely Szennyezőanyag 
Mennyiség 

[kg/év] 
1 Maspex Olympos Kft. műanyag 

csomagoló eszköz gyártó telep (6032 
Nyárlőrinc FŐ 1) 

999 - SZÉN-DIOXID 2 083 460 

2 Szikrai Borászati Kft BORÁSZAT (6032 
Nyárlőrinc II.KER. 105) 

999 - SZÉN-DIOXID 720 242 

3 Maspex Olympos Kft. műanyag 
csomagoló eszköz gyártó telep (6032 
Nyárlőrinc FŐ 1) 

3 - Nitrogén oxidok ( NO és 
NO2 ) mint NO2 

777 

4 Szikrai Borászati Kft BORÁSZAT (6032 
Nyárlőrinc II.KER. 105) 

3 - Nitrogén oxidok ( NO és 
NO2 ) mint NO2 

417 
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Rangsor Telephely Szennyezőanyag 
Mennyiség 

[kg/év] 
5 Szikrai Épitő- és Faipari Kft 

ASZTALOSÜZEM (6032 Nyárlőrinc 
II.KÖRZ. 37) 

7 - Szilárd anyag 333 

6 Szikrai Borászati Kft BORÁSZAT (6032 
Nyárlőrinc II.KER. 105) 

2 - Szén-monoxid 22 

7 Maspex Olympos Kft. műanyag 
csomagoló eszköz gyártó telep (6032 
Nyárlőrinc FŐ 1) 

2 - Szén-monoxid 14 

Forrás: OKIR/Lair 

Az utóbbi évek jelentős környezet-egészségügyi problémáját az allergén pollenek – parlagfű és egyéb 
adventív növények – okozták. 

A Tisza viszonylag mesze, 15 km-re van Nyárlőrinc belterületétől. Nyárlőrinc község közigazgatási 
területe szennyezés-érzékenységi szempontból a felszín alatti vizek minőségét érintő 
tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló 33/2000. (III.7.) Korm. rendelet 2/1. melléklete 
szerint IV. „B”, azaz érzékeny kategóriába került besorolásra. A vízminőségi paramétereket az alábbi 
táblázat mutatja: 

TELEPÜLÉS 
Víz- 

keménység 
(nk°) 

pH-
érték 

6,9-8,5 

HCO3
-
 

(mg/l) 
NH4 

(mg/l) 

Nyárlőrinc 14,8 7,7 390 0,47 
Forrás: Bácsvíz Zrt. 

A Duna-Tisza közi Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Rendszer települési szilárdhulladék lerakó 
Nyárlőrinc településtől 900 m-re található. Zaj- és rezgésvédelmi szempontból az adott területen 
végzett munkálatok ugyan megemelik a terület alap zajszintjét, de ez átmeneti hatás és semmiképpen 
nem jelent tartós terhelést, vagy határérték túllépést. A település közigazgatási területén sem 
veszélyes hulladéklerakó, -kezelő, -ártalmatlanító létesítmény, sem pedig veszélyes hulladékégető 
nem működik. 

Talajvédelem szempontjából Nyárlőrincen a szélerózió elleni védekezés jelentős, a fedetlen 
homokterületeken fellép a talajpusztulás e formája, mely megnöveli a légszennyezést is. A szélerózió 
megelőzése érdekében kerülni kell a csupasz homokfelszínek, parlagok kialakulását, ilyen területeken 
a visszagyepesítést, erdősítést, mezsgyék fával, cserjével történő beültetését kell előtérbe helyezni. 

3.1.4 NYÁRLŐRINC KÖZSÉGBEN ELÉRHETŐ KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 

Nyárlőrinc község 2009-2013 évekre szóló környezetvédelmi programmal rendelkezik. Nyárlőrinc 
községben elérhető közszolgáltatások 

A háztartási hulladék elszállítását és ártalmatlanítását heti egy alkalommal Nyárlőrinc településen a 
Városgazdasági Kft. végzi. A kecskeméti Hírős Kft. valamint a Nyárlőrinci Önkormányzat, 2011. június 
1-től bevezette a szelektív hulladékgyűjtést. Az építési, bontási hulladékot a hulladék birtokosának a 
Kecskeméti Városgazdasági Kft. Kecskeméti Regionális Hulladéklerakó telepére kell beszállítania 
elhelyezés céljára. A településen keletkező a folyékony hulladék gyűjtése és elszállítása, ami az 
Észak-Bács-Kiskun Megyei Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött 
közszolgáltatási szerződés útján kerül ellátásra, alvállalkozó útján. 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás a Filantrop Kft. közreműködésével biztosított. A 
tömegközlekedést a Kunság Volán Zrt. az önkormányzat támogatásával biztosítja. 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata a KEOP-6.2.0/A/09-2010-0126 jelű pályázat keretében az Európai 
Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával egy 80 férőhelyes 
kerékpár tároló kialakítását valósította meg a Búzás János Általános Iskola területén, valamint az 
öltözők és a vizes blokkok is megújultak, továbbá szintén uniós támogatásból 6,354 km hosszú 
kerékpárutat épített a nyárlőrinci vasútállomástól Lakitelek közigazgatási határáig. 

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a KEOP keretén belül a szennyvízelvezetés és tisztítás 
projekt támogatására, aminek eredményeképpen az önkormányzat 736 629 017 Ft támogatásban 
részesült, melynek segítségével szennyvízcsatorna-hálózat és mesterséges eleveniszapos biológiai 
szennyvíztisztító telep kerül kiépítésre a településen 2014. április 15.-ig. 

A falu szépítése közterületek gondozása, fásítása, virágültetés nagy részben a közfoglalkoztatott 
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dolgozókkal történik, valamint a civil szervezetek, iskolások is segítenek ebben. A központi park 
felújítása során a díszburkolat megépítése gyepszőnyeg, szökőkút és kulturált 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 parlagfüvet kötelesek lekaszálni. A 
hivatal ezzel megbízott dolgozója kéthetente szemrevételezéssel ellenőrzi a belterületet. Ezen 
túlmenően a hivatal "Parlagfű Információs Központot" működtet. 

A településen elérhető egyes közszolgáltatások fontosabb mutatóit az alábbi táblázatban mutatjuk be: 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________20. 

N y á r l ő r i n c , 2013. május 30. napján. 

 Mutatók 

Időszak Háztartás-

oknak 

szolgáltatot

t víz 

mennyisége 

(1000 m3) 

Üzemelő 

közki- 

folyók 

száma 

(db) 

Közüzemi 

ivóvízveze-

tékhálózat 

hossza 

(km) 

Közüzemi 

ivóvízvezeték

-hálózatba 

bekapcsolt 

lakások 

száma (db) 

Háztartási 

villamosenerg

ia fogyasztók 

száma (db) 

Háztartási 

gázfogyasztó

k száma (db) 

A lakosságtól 

elszállított 

települési 

szilárd 

hulladék 

(tonna) 

Összes 

zöldterüle

t ( m2) 

Önkormány

-zati 

kiépített út 

és köztér 

hossza 

(km) 

Önkormán

y-zati 

kiépített 

járda 

hossza 

(km) 

2000. év 79,4 11 16,9 716 1043 575     

2001. év 71,9 11 16,9 721 1055 584     

2002. év 69,3 11 16,9 727 1051 593     

2003. év 72,6 11 17 731 1042 599     

2004. év 60,7 11 17 734 1059 604     

2005. év 66,2 11 17 738 995 610     

2006. év 62,8 12 13,9 734 1065 623 430,2  11,5  

2007. év 73,5 12 14,7 737 1070 626 416,6  11,5 14,1 

2008. év 68,8 12 15,3 741 1087 629 427 9774 11,5 14,1 

2009. év 72,4 12 15,3 745 1094 639 435,7 9774 11,5 14,1 

2010. év 62,5 12 15,6 743 1088 644 450 9774 11 14 

2011. év 66,3 12 15,6 748 1103 639 419,4 9774 11,5 14,1 
1. táblázat Nyárlőrinc Községben elérhető egyes közszolgáltatások mutatói (Forrás: KSH) 
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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 elenyésző számban 
fordulnak elő. A Polgárőr Egyesület működésének anyagi feltételeit az Önkormányzat támogatásából, 
a lehetőségeihez mérten, pályázatokból, tagdíjakból, egyéb támogatásokból fedezi. 

A háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás napi munkarenden kívüli hatékonyabb és 
gazdaságosabb működtetése érdekében 12 települési önkormányzat (Ágasegyháza, Ballószög, 
Fülöpháza, Helvécia, Jakabszállás, Kecskemét, Kerekegyháza, Kunbaracs, Ladánybene, Nyárlőrinc, 
Orgovány, Városföld) 2005. november 30-án megalakította a Kecskemét és Környéke Településeinek 
Egészségügyi Társulást (továbbiakban: Egészségügyi Társulás), melyet a társult tagönkormányzatok 
megszüntettek és 2008. március 1. napjával a fenti feladatok ellátására létrehozták - ugyanazon 
tagönkormányzatok társulásával - a Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulást. E társulás látja el 
2013. június 30-ig a feladatokat, ezt követően pedig feladat ellátási szerződéssel fog történni. A 
Társulás által ellátandó feladatokat – a társulásban érintett települések közigazgatási területén - 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában álló Egészségügyi és Szociális 
Intézmények Igazgatósága (továbbiakban: ESZII) látja el. A Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás 
2013. június 30. napjával megszűnik; a tagönkormányzatok közvetlenül kötik meg feladat 
átadási/átvállalási szerződéseiket háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátására 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata egészségügyi alapellátási intézményével, az 
Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságával. 

A településen elérhető közszolgáltatás az Eötvös Loránd Napközi Otthonos Óvoda, Óvoda- Bölcsőde, 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Nyárlőrinci Óvodai Tagintézményében: 

 az óvodai nevelés, 

 a gyermekjóléti szolgáltatás, és  

 az iskolai napközi. 
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3.2 DEMOGRÁFIAI ADATOK  

Bács-Kiskun Megye korfáját 2011-évben az alábbi ábra mutatja: 

 
Forrás: KSH 

A települések népességszámának alakulásában a természetes népmozgalom (élve születések és 
halálozások), valamint a vándorlás (belföldi és nemzetközi) egyaránt nagy szerepet játszik. 

2011. január 1.-én Nyárlőrinc lakónépessége 2332 fő. 

 
Forrás: KSH 

A lakónépessége számának változása az elmúlt években jelentős csökkenést mutat. Az elmúlt két 
évben a lakónépesség csökkenésének száma megugrott, annak ellenére, hogy az odavándorlások 
száma növekedett. 
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Forrás: KSH 

Az állandó népességből a 65 év felettiek száma viszonylag állandóságot mutat. A lakónépességen 
belül a nők és férfiak aránya megközelítően 50%. 

 
Forrás: KSH 
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Forrás KSH 

A település lakóinak száma korosztályonként (2011. évben) az alábbi táblázat mutatja: 

Időszak 

Állandó 
népes-

ségből a 0-
2 évesek 

száma (fő) 

Állandó 
népes-

ségből a 
3-5 

évesek 
száma 

(fő) 

Állandó 
népes-

ségből a 
6-13 

évesek 
száma 

(fő) 

Állandó 
népes-

ségből a 
14 

évesek 
száma 

(fő) 

Állandó 
népes-

ségből a 
15-17 

évesek 
száma 

(fő) 

Állandó 
népes-

ségből a 
18-59 

évesek 
száma 

(fő) 

Állandó 
népes-
ségből 
a 60-x 
évesek 
száma 

(fő) 

2000. év 63 66 257 32 98 1460 449 

2001. év 63 59 265 23 110 1462 443 

2002. év 62 62 249 36 92 1454 451 

2003. év 65 63 233 35 87 1456 462 

2004. év 67 68 228 34 94 1456 471 

2005. év 73 69 228 26 105 1444 474 

2006. év 75 68 225 33 96 1426 486 

2007. év 81 68 208 43 92 1443 501 

2008. év 78 71 193 34 100 1436 504 

2009. év 66 73 194 27 108 1393 519 

2010. év 63 75 186 26 102 1363 527 

2011. év 53 74 195 18 85 1375 532 

2. táblázat: Forrás: KSH 

A halálozások száma alapvetően csökkenő tendenciát mutat. 
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Forrás: KSH 

3.3 CÉLCSOPORTOKRA VONATKOZÓ ADATOK 

A Program Célcsoportjai a horizontális uniós és hazai alapelvek szerint a nők, romák, 
fogyatékossággal élők, a mélyszegénységben élők mindenképpen kötelezően vizsgálandó 
célcsoportok. 

A 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól 
és az esélyegyenlőségi mentorokról meghatározza a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének 
szempontjait, ezen belül az alábbi célcsoportokat különbözteti meg: 

 A mélyszegénységben élők, romák esélyegyenlőtlenségének csökkentése; 

 A gyermekek esélyegyenlőtlenségének csökkentése; 

 Nők esélyegyenlőtlenségének csökkentése; 

 Az idősek esélyegyenlőtlenségének csökkentése; 

 A fogyatékkal élők esélyegyenlőtlenségének csökkentése. 

A fentebb nevesített célcsoportokat nem önmagukban, hanem az ellátásukat folyamatosan meg-
valósító, elsősorban önkormányzati szolgáltatások, az esélyegyenlőségük biztosításához napi szinten 
hozzájáruló, az adott célcsoport esetében leginkább érintett ágazatok oldaláról vizsgálja a 
Helyzetelemzés. A következőkben célcsoportonként mutatjuk be helyzetük elemzését és a rövid, 
közép és hosszú távú terveinket, melyek megvalósításával kívánja az Önkormányzat elősegíteni 
településünkön az esélyegyenlőség megvalósulását. 
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Adat megnevezése Mértékegység 2008 2009 2010 2011

Adat megnevezése Mértékegység 2008 2009 2010 2011

Rendszeres szociális segélyben 

részesítettek átlagos száma
fő 32 19,33 11,3 10,17

Rendelkezésre állási 

támogatásban/2011. január 1-

jétől 2011. augusztus 31-ig 

bérpótló juttatásban, azt 

követően foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásban 

részesítettek átlagos száma

fő
Nincs adat

a rendszerben!
20,42

Nincs adat

a rendszerben!
22,08

Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesítettek évi 

átlagos száma

fő 105 123,5 135,5 111,5

Megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaiban részesülő 

férfiak száma 

(Egészségkárosodott személyek 

szociális járadékaiban részesülők 

is)

fő 14 15 11 68

Megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaiban részesülő 

nők száma (Egészségkárosodott 

személyek szociális járadékaiban 

részesülők)

fő 24 26 13 65

 
3. táblázat: Forrás: TeIR KSH- Területi Statisztikai Adatok Rendszere 

A táblázat adatai tükrözik, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülők száma csökkentő 
tendenciát mutat; valamint a megváltozott munkaképességű személyek - mind a nők, mint a férfiak 
tekintetében- ellátása kimagaslóan megnövekedett a 2011-es évben. 

3.3.1 MÉLYSZEGÉNYSÉGBEN ÉLŐK, ROMÁK HELYZETE, ESÉLYEGYENLŐTLENSÉGE 

A mélyszegénység viszonylag új keletű fogalom az emberiség történelmében, a XX. században jelent 
meg először. Az Európai Unióban a szegénység mérésére használt egységes indikátorrendszer 
alapjait a tagországok állam- és kormányfői a 2001-ben Brüsszel külvárosában, Laekenben tartott 
tanácsülésen fogadták el. A laekeni indikátorrendszer alapján határozta meg az Európai Bizottság az 
Európa 2020 stratégia szegénység csökkentési célját is. Az uniós cél, hogy 20 millió fővel csökkenjen 
a szegénységben és kirekesztettségben élők száma. 

Az ehhez kapcsolódó magyar vállalás szerint Magyarország 2020-ra mintegy félmillió fővel kívánja 
csökkenteni a szegénységben élők számát. A vállalások meghatározásához az Eurostat három 
mutatószámot használt: a jövedelmi szegénységben élők számát, a rendkívül alacsony 
munkaintenzitású háztartásokban élők számát, valamint az anyagi deprivációban élők számát. 

A gyermeküket egyedül nevelők (33%), a három- és többgyermekes (23%), valamint a középkorú 
egyszemélyes háztartások (25%) körében volt a legmagasabb a szegénység 2005-ben 
Magyarországon. Ezzel szemben az idős párok és az egy gyermekes párok szegénységi rátája átlag 
alatti volt. Az elmúlt másfél évtized folyamatait vizsgálva láthatjuk, hogy mind a 30–64 év közötti 
egyedülállók, mind a gyermeküket egyedül nevelők, mind pedig a sokgyermekesek szegénységi 
kockázata a teljes időszakban lényegesen magasabb volt az átlagosnál. 

A mélyszegénység fogalmát a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Közösségi felzárkóztatás a 
mélyszegénységben élők integrációjáért” című pályázati felhívás bizonyos része írja le pontosan. 
Eszerint: 
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„Azokat a közösségeket, amelyek mélyszegénységbe süllyedtek a nagyon alacsony iskolázottság és 
foglalkoztatási ráta, erős települési, lakóövezeti térségi koncentráció és szegregáció, az ezekből 
következő súlyos szociális deficit és a hátrányos társadalmi helyzet újratermelődésének nagyon nagy 
valószínűsége jellemzi.” A mély szegénység a Világbank mércéje szerint azokat sújtja, akik naponta 
1,25 dollárnak megfelelő összegből kénytelenek megélni. (280.- Ft/nap, 8.400.-Ft/hó) Ez a mérőszám 
elsősorban a fejlődő országokra jellemző, a fejlett világban, más mutatókat használnak. 

A mélyszegénység többdimenziós jelenség, amely megmutatkozik, többek között, a nagyon alacsony 
képzettségben és foglalkoztatottságban, az ebből következő súlyos megélhetési zavarokban, kihat a 
lakhatási, táplálkozási körülményekre, az érintettek egészségi állapotára, stigmatizál és 
kirekesztéshez vezet. 

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. 

3.3.1.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

A szociális ellátásokra való rászorultság egyik meghatározó eleme a jövedelmi helyzet, amelyet 
meghatároz a keresetek, a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások mértéke. A szegénység szélsőséges 
formáinak közvetlen oka az alacsony, legális jövedelem. 

„2011-ben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos bruttó keresete – a számviteli 
nyilvántartások alapján – 213.100 forint volt, 5,2%-kal több az egy évvel korábbinál. Az átlagos havi 
nettó kereset összege2.141.100 forint volt, 6,4%-kal magasabb a 2010. évinél. A versenyszférában 
144.400 forint, a költségvetési szervezeteknél 134.300 forint, míg a nonprofit szférában 126.600 forint 
volt a kézhez kapott kereset átlagos összege”

1
 

2011.-ben a létminimum egy fogyasztási egységre számított átlagos értéke havonta 83.941 Ft volt. 

Bács-Kiskun megyében az alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 2011.-ben 170.271 Ft volt. 

Forrás: KSH 

3.3.1.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

Magyarországon 2013. I. negyedévében a munkanélküliek száma 509 ezer fő, a munkanélküliségi 

                                                 
1 A KSH jelenti, 2011/12 (Összefoglalás) 
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ráta 11,8% volt. Míg a férfiak munkanélküliségi rátája 0,4 százalékponttal emelkedett az előző év 
azonos időszakához képest, addig a nőké ugyanennyivel csökkent. A Nemzeti Foglalkoztatási 
Szolgálat adatai szerint Bács-Kiskun megyében 2013. március hónapban 34.422 fő nyilvántartott 
álláskereső volt, ebből pályakezdő 4629 fő, megváltozott munkaképességű 1623fő. 

A 2013. 03. 20.-i állapot szerint Nyárlőrinc településen a nyilvántartott álláskeresők száma 129 fő volt. 
Járadék típusú ellátásban fő 14 fő, segély típusú ellátásban 6 fő részesült. A relatív munkanélküliségi 
mutató az országos átlag alatti, 8,44%. 

A következő táblázat az elmúlt három évben a munkanélküliségi ráta negyedévenkénti százalékos 
alakulását mutatja a nők, illetve férfiak tekintetében. 

A regisztrált munkanélküliek száma éves viszonylatban csökkenő tendenciát mutat, és ezen belül jól 
látható, hogy a 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek száma is csökken, azaz a 
megközelítőleg a regisztrált munkanélkülieknek csak egyharmada az, akik 180 napnál hosszabb idő 
alatt jut munkalehetőséghez. 

I. 

negyedév

II. 

negyedév

III. 

negyedév

IV. 

negyedév

I. 

negyedév

II. 

negyedév

III. 

negyedév

IV. 

negyedév

I. 

negyedév

II. 

negyedév

III. 

negyedév

IV. 

negyedév

Regisztrált munkanélküli/ 

nyilvántartott álláskereső 

férfiak száma/állandó 

népességből 15-64 éves 

férfiak száma 

(munkanélküliségi ráta)

% 65 39 37 43 64 48 37 38 55 37 34 37

Regisztrált 

munkanélküli/nyilvántartott 

álláskereső nők 

száma/állandó népességből 

15-64 éves nők száma 

(munkanélküliségi ráta)

% 70 60 70 63 73 68 55 62 84 69 74 70

Általános iskolát végzett 

regisztrált 

munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma

fő 53 45 43 41 59 55 38 48 63 44 40 50

8 általánosnál kisebb 

végzettségű regisztrált 

munkanélküliek/nyilvántar-

tott álláskeresők száma

fő - - - 1 1 1 2 1 1 1 1 1

Regisztrált 

munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma

fő 135 99 107 106 137 116 92 100 122 106 108 107

180 napnál hosszabb ideje 

regisztrált 

munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma

fő 31 27 32 29 37 41 35 30 36 31 24 27

2012

Adat megnevezése Mértékegység

2010 2011

 
4. táblázat: Forrás: TeIR- Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

3.3.1.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez 
kapcsolódó támogatások 

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 8/2009. (VII.27.) rendeletében szabályozta. A tanyagondnoki szolgáltatás körébe tartozó, a 
tanyagondnok által nyújtott szolgáltatások térítésmentesen vehetők igénybe. 

3.3.1.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

A településen 2008. évben 1013 db, 2011.-ben 1019 db lakás volt. A lakások száma az elmúlt 
években kismértékben 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. A település területén szegregátum nincs. 
Az Önkormányzat a költségvetési lehetőségeihez mérten a lakásfenntartási támogatást nyújt a 
rászorultaknak. A lakóegységek rendeltetését és lakóikat a Hiba! A hivatkozási forrás nem 
található. fejezet táblázata mutatja be. 

3.3.1.5 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés  

Nyárlőrincen egy házi orvosi körzet működik. A hétközi (éjszakai) sürgősségi eseteket délután 17.00 
órától másnap reggel 8.00 óráig, valamint a szombat, vasárnap és ünnepnapokon az előző munkanap 
17.00 órától az első munkanap reggel 8.00 óráig a sürgősségi eseteket a Kecskeméti Központi 
Ügyelet látja el. A hétközi éjszakai és pihenőnapi sürgősségi eseteket felnőttek részére a Nyíri úti 
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Kórházban (Kecskemét, Nyíri út 38. I. em.), gyermekek részére az Iszáki úti Kórházban (Kecskemét, 
Izsáki út 5.) biztosítja az önkormányzat. A fogorvosi ellátás Lakiteleken történik a Nicrol Kereskedelmi 
és Szolgáltató Bt. fogorvosi vállalkozás biztosításában. Az anya és gyermekvédelmi tanácsadás 6032 
Nyárlőrinc, Dózsa György utca 7. szám alatt biztosított. A településen egy gyógyszertár működik. 

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. 

3.3.1.6 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

Nyárlőrincen minden tavasszal Falunapot tartanak, ami általában reggeli zenés ébresztővel kezdődik, 
és egész nap színes programok váltják egymást. Este utcabállal ér véget a rendezvény. Ősszel szín-
pompás szüreti felvonulással veszi kezdetét Nyárlőrinc másik hagyományos rendezvénye a szüreti 
bál, amit a lehetőségekhez képest rendszeresen megrendez az önkormányzat. Hagyományos 
rendezvény a 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. 

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. 

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, 
elektronikus úton elérhető az önkormányzat honlapján. 

Az Önkormányzat hivatalos kulturális rendezvényei a Falukarácsony, Falunap, Népzenei Találkozó, 
vöröskeresztes- és szüreti rendezvények. A helyi rendezvények hirdetésre kerülnek, szórólapokon, 
plakátokon és folyamatosan felkerülnek a község honlapjára. 

3.3.1.1 Roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal  

A Hiba! A hivatkozási forrás nem található. fejezetben bemutatott adattáblák is alátámasztják, 
hogy Nyárlőrinc településen nem jellemző a roma kisebbség. Roma kisebbségi önkormányzat 
nem működik. 

3.3.1.2 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

Sorszám Azonosított probléma Fejlesztési intézkedés 
01 Az Önkormányzat a költségvetési 

lehetőségeihez mérten a lakásfenntartási 
támogatást nyújt a rászorultaknak 

Az Önkormányzat a költségvetési 
lehetőségeihez mérten a lakásfenntartási 
támogatás (pénzbeli és természetbeni) 
legkevesebb 300 e Ft/év összegben fenn 
kívánja tartani. 

02 Közösségi élet fejlesztése Falunap és a Falukarácsony 
megszervezése 

03 Munkanélküliség kezelése A közcélú és közhasznú foglalkoztatás 
további szervezetése.  

04 Közösségi élet fejlesztése A Művelődési Ház szervezze meg a 
tanulna-tanítana akciót. 

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

Az Önkormányzat anyagi lehetőségeihez 
mérten továbbra is támogatja a Polgárőr 
Egyesület működését.  
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06 A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 
képzettségi és foglalkoztatottsági szintjének 
növelése. 

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

07 „Ügyfélszolgálati Karta” kialakítására még 
nem került sor. 

„Ügyfélszolgálati Karta” kialakítása. 

3.4 GYERMEKEK ESÉLYEGYENLŐTLENSÉGE, GYERMEKSZEGÉNYSÉG 

3.4.1.1 A gyermekek helyzetének általános jellemzői 

Az Európai Unió részéről a gyermekek jogai, az általános emberi jogok részeként védelmet élveznek, 
egyrészt a Gyermek Jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20.-án kihirdetett ENSZ 
Egyezményt aláíró és ratifikáló uniós tagállamok kötelezettsége miatt, másrészt a Lisszaboni 
Szerződés ratifikálását követően hatályossá váló Alapjogi Karta 24. cikkében foglaltak alapján. 

A gyermeket megilleti a szociális biztonsághoz-; a társadalombiztosítási juttatásokhoz-; a 
szeretetteljes, gondoskodó környezethez-; az egészséges táplálkozáshoz-; a közoktatáshoz-; az 
egészség-ügyi ellátás igénybevételéhez való jog. 

A gyermekeket meg kell védelmezni az erőszaktól, támadástól, durvaságtól, elhagyástól, 
elhanyagolástól, rossz bánásmódtól és kizsákmányolástól, a gyermekkereskedelem veszélyétől, az 
illegális külföldi örökbefogadástól, kábítószer-fogyasztástól. A gyermekek nem válhatnak a háború 
áldozatává, joguk van játszani, és joguk van vallásukat gyakorolni. 

A gyermekek esélyegyenlőtlenségének csökkentése tehát több párhuzamos területen valósulhat meg, 
a közoktatás, szociális és gyermekvédelmi ellátások, családvédelem, bűnüldözés és bűn-megelőzés 
területein. 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§ - a szerint hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: 
az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultságát a jegyző megállapította. E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a 
gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője – a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint – 
óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség 
beállásának időpontjában, legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be 
sikeresen. Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek. 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs 
bizottság szakvéleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, vagy a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd. 

A gyermekek 19% az EU-ban jelenleg is a szegénység által veszélyeztetett. 

2009-ben a Magyarországon a gyerekek 21%- a, mintegy 380 ezer gyermek élt szegénységben. A 
munkanélküli háztartásokban élő gyermekek aránya Magyarországon 14% (255 ezer fő), ez az EU-
ban a második legmagasabb arány. A szegény gyermekek 60%- a inaktív, illetve alacsony 
munkaintenzitású családokban él. 

Az Eötvös Loránd Napközi Otthonos Óvoda, Óvoda- Bölcsőde, Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Nyárlőrinci Buzás János Általános Iskolai Tagintézménye épülete 
közepes állagú. A Telephelyen folytak részleges felújítási munkálatok az elmúlt tíz évben. A 
tagintézményben 1-8 évfolyamon 9 osztályban jelenleg 171 gyermek tanul. Az oktató – nevelő munkát 
16 fős tantestület végzi. Nyárlőrincen nincs olyan gyermek, (különösen HH, vagy HHH) aki nem kap 
óvodai ellátást, ha arra igényt tart. A HH és HHH gyermekek nevelésének, oktatásának alapfeltételei 
biztosítottak. 

3.4.1.2 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek 
szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

A közoktatásban, az infrastrukturális és szakmai fejlesztés támogatása során, az esélyegyenlőség 
érvényesítése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a hátrányos helyzetű, a halmozottan 
hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelési, oktatási helyzetére. 

2010-ben Magyarországon csaknem minden tízedik tanuló, aki részt vett a felmérésben, halmozottan 
hátrányos helyzetű volt. Bács-Kiskun megyében az országos átlaghoz képest közepes a HHH arány 
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(5-10%). A hátrányos helyzetűeknek a középfokon történő továbbtanulásra leginkább a 
szakiskolákban van lehetőség. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének 
megvalósítása során nemcsak az egyenlő hozzáférés biztosítását értjük, hanem olyan segítő, 
támogató szolgáltatások nyújtását, amelyek csökkentik a meglévő hátrányaikat és javítják iskolai 
sikerességüket, társadalmi beilleszkedésüket. 

3H Település adatok (2013.01.hónap) 

Település  Óvodás 
korú 2H  

Óvodás 
korú 3H  

Alapfokú 
2H  

Alapfokú 
3H  

Középfokú 
2H  

Középfokú 
3H  

Nyárlőrinc 10 8 19 19 14 9 
5. táblázat: Forrás: Oktatási Hivatal KIR 

3.4.1.3 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

Sorszám Azonosított probléma Fejlesztési intézkedés 
01 Az óvodai ellátás térségi feladatellátás 

keretében történik 
A községi óvoda, mint tagintézmény az 

éves beszámolójában értékeli a Kis-
térségi Közoktatási Esélyegyenlőségi 

Intézkedési Terv megvalósítását. 
6. táblázat 

3.5 NŐK HELYZETE, ESÉLYEGYENLŐTLENSÉGE 

3.5.1.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

A statisztikák szerint az Unió számos megtett intézkedése ellenére még mindig az egyenlőtlenség a 
jellemző a nőknek a politikai döntéshozatalban való képviseletére, ami az elmúlt években stagnált, 
ahelyett hogy egyenes javulást mutatott volna. A nemzeti parlamentekben a nemek megoszlása EU-
szerte változatlan, azaz 24%- a nők és 76%- a férfiak aránya, és az összes miniszter mindössze 23%- 
a nő. (Forrás: EU bizottság adatbázisa) 

A tartós nemi sztereotípiák miatt még mindig éles a megosztottság a legfontosabb politikai 
döntéshozatali pozíciókban, ugyanis a nőket inkább a gondoskodással és elosztással, például az 
egészségüggyel, szociális jóléttel és környezettel kapcsolatos feladatokkal bízzák meg. Míg a férfiak 
az erőforrásokkal összefüggő erőteljes feladatokat kapnak, például gazdasági, pénzügyi, 
kereskedelmi, költségvetési, honvédelmi és külügyi területen. 

A Világbank által 2008-ban, „A korrupció és nők a kormányzásban” címmel készített felmérés 
megállapítja, hogy a nők magas részvételi aránya mellett kisebb a kormányzati korrupció, mivel – a 
kutatás következtetései szerint – a nők szigorúbb viselkedésbeli és erkölcsi normákat követnek, és 
többet foglalkoznak a „közjóval”. 

A nők döntéshozatalban és kormányzásban való részvételének alacsony szintje a sztereotípiák mellett 
a munka és a családi élet összeegyeztetésével kapcsolatos problémáknak, a családi feladatok – 
amelyek elsősorban a nők vállára nehezednek – egyenlőtlen megosztásának, valamint a 
munkahelyen és szakképzés területén tartósan fennálló megkülönböztetésnek tudható be. 

Az Európai Unióban jelenleg 18%-os az átlagos bérrés a férfiak és a nők bére között. Az Európai 
Bizottság az elkövetkező években intézkedések sorát tervezi, amelyeknek célja a különbségek 
csökkentése. Az új jogi eszközök bevezetése mellett az intézkedések kiterjednek a munkáltatókra, 
támogatják a nemek közti egyenlőség megvalósulását célzó kezdeményezéseket, valamint a bérrést 
mérő eszközök kidolgozását. 

2010-ben az Európai Bizottság Foglakoztatásért és szociálpolitikáért felelős minisztereinek tanácsa 
következtetést hozott a bérszakadék elleni küzdelem tekintetében. Ez alapján a tagállamoknak olyan 
intézkedéseket kell végrehajtaniuk, melyek a nemek közötti fizetési különbségek valamennyi okára 
kiterjednek. A 2011. évi népszámlálás előzetes adatai szerint Magyarországon a lakosságon belül a 
férfiak aránya 47,2; a nőké 52,8 százalék. Az elmúlt évtizedben tovább erősödött a nemek arányát 
jellemző nőtöbblet, az ezer férfira jutó nők száma 2011-ben 1117 volt, 2001-hez képest 15-tel nőtt. 

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

Magyarország nem csak a női esélyegyenlőség és a női jogok egyéb területein van lemaradva, hanem 
a nők közéleti szerepvállalásában is. 

 
Forrás: KSH 

A településen a nők korosztályos megoszlását az alábbi táblázat mutatja: 
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Időszak Állandó 

népességből a 

0-14 éves nők 

száma (fő) 

Állandó 

népességből a 

15-17 éves 

nők száma (fő) 

Állandó 

népességből a 

18 éves nők 

száma (fő) 

Állandó 

népességből a 

19 éves nők 

száma (fő) 

Állandó 

népességből a 

20-29 éves 

nők száma (fő) 

Állandó 

népességből a 

30-39 éves 

nők száma (fő) 

Állandó 

népességből a 

40-49 éves 

nők száma (fő) 

Állandó 

népességből 

az 50-59 éves 

nők száma (fő) 

Állandó 

népességből a 

60-64 éves 

nők száma (fő) 

Állandó 

népességből a 

65-X éves nők 

száma (fő) 

2005. év 194 61 15 20 159 181 151 177 66 222 

2006. év 197 53 20 14 156 181 149 175 74 217 

2007. év 201 50 21 20 150 183 157 173 78 221 

2008. év 193 44 20 19 157 179 156 179 75 225 

2009. év 184 49 12 20 150 175 152 179 78 231 

2010. év 173 50 16 12 156 170 146 168 86 229 

2011. év 165 52 14 17 154 166 150 160 87 235 
7. táblázat: Forrás: KSH 
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3.5.1.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások 

Nyárlőrinc Községben a Csigaház Alapítvány által létrehozott családi napközi 7 fő bölcsődés korú 
gyermek bölcsődei ellátására alkalmas. 
Az Eötvös Iskola Nyárlőrinci Óvodai Tagintézménye 100 kisgyermek befogadását teszi lehetővé. 
Az óvodai férőhelyek és a beíratott gyermekek számát az alábbi táblázat mutatja: 
 

Időszak

Óvodai férőhelyek száma  

(gyógypedagógiai neveléssel 

együt t ) (fő)

Óvodába beírt  gyermekek 

száma (gyógypedagógiai 

neveléssel együt t ) (fő)

2000.  év

2001.  év 100 79

2002.  év 100 66

2003.  év 100 64

2004.  év 100 70

2005.  év 100 74

2006.  év 100 73

2007.  év 100 75

2008.  év 100 77

2009.  év 100 73

2010.  év 100 74

2011.  év 100 77  
8. táblázat: Forrás: KSH 

Megállapítható, hogy Nyárlőrinc Községben jelenleg az óvodai ellátás iránti igény teljes körűen nem 
biztosított. 

3.5.1.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

A településen 1 fő védőnő és Tanyagondnoki Szolgálat segíti a kismamákat. 

GM felelős jelenleg nincs, GM képzési programot nem szerveztek. 

3.5.1.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak  

A nők viktimizációjának legtipikusabb esetei közé tartozik az erőszakos közösülés, amelynek sértettjei 
szinte kizárólagosan nők. A viktimizáció gyakori színtere a család is, ahol a családon belüli erőszak 
több formája is fellelhető: gyermekek elleni különböző bűncselekmények, gyermekek elleni szexuális 
abúzus, vagy a feleség elleni nemi erőszak, illetve testi sértés, valamint élet elleni cselekmények és 
kísérletei. Az utóbbi két évben Magyarországon is a tudományos kutatás homlokterébe került a 
családon belüli erőszak problémája. 

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. A nők elleni erőszak leggyakoribb formái: 

Szóbeli (verbális) erőszak 

A nő lekicsinylése, sértegetése, gúnyolása, nevetségessé tétele (például a nő külseje, vallása vagy 
faji hovatartozása miatt), bántalmazással, veréssel, gyerekek elvételével, vagy öngyilkossággal való 
fenyegetés  

Lelki erőszak 
Alapvető érzelmi igények és szükségletek megtagadása, barátoktól, munkától, családtól, kedvenc 
foglalatosságoktól való elszigetelés vagy eltiltás, féltékenység, a nő önbizalmának módszeres 
lerombolása, elzárkózás a problémák közös megbeszélésétől, a 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. 
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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 cselekmények, a megelőzés képezi az 
önkormányzat feladatát. Ennek érdekében az önkormányzat szükségesnek tartja a Bűnmegelőzési 
koncepció kiegészítését, aktualizálását. 

Magyarországon jelenleg nincs olyan hivatalos statisztikai gyűjtemény, amelyből megállapítható lenne 
az ilyen jellegű bűncselekmények száma. A családon belüli erőszak, s ezen belül a feleség-
bántalmazás nagyságrendjével kapcsolatban meglévő statisztikák nem adnak reális eligazítást, hiszen 
ezeknél a törvénysértéseknél a látencia köztudomásúan óriási. 

Az Amnesty International 2007-es jelentése szerint Magyarországon a szexuális bűncselekmények 
kétharmadánál ismert az áldozat. A társadalmi előítéletek a nemi erőszakkal - például, hogy a nők 
gyakran hamisan vádolnak nemi erőszakkal - széles körben elterjedtek. A magyar kormány nem gyűjt 
statisztikai adatokat, és nem tájékoztatja a bizottságot. Magyarországon a nemi erőszakot szenvedett 
vagy más módon szexuálisan bántalmazott nők kriminalisztikai vizsgálatát a nőgyógyászok végzik 
kórházakban, nem pedig egy speciálisan képzett igazságügyi orvos szakértő. 

A nők, mint természetes személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények száma országosan 2011-
ben több mint 106 388 bűneset volt, ami az összes bűncselekmények 40,9 %-a, azonban ez a szám 
nem csak az erőszakos és garázda jellegű cselekményeket tartalmazza, a magánvádas eseteket 
viszont nem tartalmazza.  

Az Országos Rendőr - Főkapitányság által Rendőrségi tapasztalatok az áldozati jogok 
érvényesüléséről, az áldozatvédelem helyzetéről 2011-ben címmel közzétett tanulmánya alapján a 
nők hasonlóan a korábbi évek statisztikai adataihoz, leggyakrabban családon belüli erőszak, zaklatás, 
valamint vagyon és személy elleni bűncselekmények áldozatává váltak. Az elkövetők leginkább a 
sértett gyengébb fizikai, pszichikai adottságát, függő helyzetét, nemiségét használják ki. 

A nők áldozattá válásának gyakori színtere a családi környezet, ahol leginkább a párkapcsolati 
nézeteltérésből fakadó testi sértések, zaklatások, garázdaság áldozatává váltak. A családon belüli 
bántalmazás vonatkozásában az esetek döntő hányadában a bántalmazás egy hosszú folyamat 
eredménye. Ahol az elkövető a családfenntartó, ott az áldozat számára ez visszatartó erőt jelenthet, 
hogy feljelentést tegyen, hiszen ezzel a létfenntartása kerülhet veszélybe. 

3.5.1.5 A nők szerepe a helyi közéletben 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 7 képviselőből áll, a képviselők közül 2 nő. A Jegyző szintén nő 
a településen. A három bizottság közül kettőt nő vezet, a bizottságok közül kettőben a nem képviselő 
kültagok között is van nő. A polgármesteri hivatalban is többségében nők dolgoznak. 

A fentiekből megállapítható, hogy Nyárlőrinc Község Önkormányzatának vezetésében a nők még 
uniós szinten sem alulreprezentáltak. 

3.5.1.6 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

Sorszám Azonosított probléma Fejlesztési intézkedés 
01 Munkanélküliség kezelése Közhasznú, közcélú foglalkoztatás, 

közmunkaprogram lehetőségeiről 
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tájékoztatás szervezése az érintett 
nőknek 

02 Nők visszavezetése a munka világába Internet oktatás, az arra fogékonyaknak, 
távmunka és egyéb lehetőségek 
figyelembevételével. 

03 A bűnmegelőzési koncepció kiegészítésre, 
aktualizálásra szorul 

Bűnmegelőzési koncepció kiegészítése, 
aktualizálása 

3.5.1 AZ IDŐSEK HELYZETE, ESÉLYEGYENLŐTLENSÉGE 

3.5.1.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői 

A népesség öregedésével járó társadalmi, demográfiai problémák az elmúlt évtizedekben világszerte 
az érdeklődés középpontjába kerültek. Az öregek aránya 1950-ben az egész világon 8%, 2000-ben 
10% volt, 2050-ben azonban – az ENSZ „A világnépesség öregedése – 1950–2050” című, 2000-ben 
közzétett kiadványa szerint az emberiségnek már több mint egyötödét, Európában 36–37-%-át 60 
éven felüliek teszik majd ki. Ennek a gazdaság fejlődésére, a munkaerőpiacra, a generációs 
transzferekre gyakorolt jelentős közgazdasági hatásai várhatók

2
. 

„2010. június 7-én a Tanács Az aktív idősödés címmel következtetéseket fogadott el, amelyben 
felkérte a Bizottságot, hogy „folytassa az aktív idősödés 2012-es európai évének előkészítését”. 

Az európai évvel kapcsolatos uniós jogalkotási folyamat 2011. szeptember 14-én zárult le az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évéről 
(2012) szóló 940/2011/EU határozatának elfogadásával. A határozat értelmében az európai év átfogó 
célja, hogy a minden korosztályt befogadó társadalom szellemében elősegítse Európában az aktív 
idősödés, tevékeny időskor kultúrájának megteremtését. 

Hazánkban a születéskor várható élettartam – a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint – 2010-ben 
férfiak esetében 70,50 év volt, nőknél 78,11 év. A 60 éves korban várható élettartam férfiak esetében 
16,79 év, nőknél pedig 21,56 év. 

Magyarországon 1990-ben a 65 éves és idősebb népesség aránya 13,2 százalékot tett ki, és ez 2011-
re 16,7 százalékra növekedett. 2011-ben a 65 éveseknek a 14 éves és fiatalabb gyermekekre jutó – 
100 főre számított – száma 115 volt. A népesség-előreszámítások szerint 2050-re 29,4 százalék, 
2060-ra 31,9 százalék lesz az idősebb korosztályok aránya, ami hasonló az európai uniós átlaghoz.”

3
 

Egyre több olyan háztartás van, amelyekben csak idős emberek élnek és gyakori az egy-személyes 
háztartás. A statisztikai adatok alapján az utóbbi években erősödik az a tendencia, hogy az idős 
emberek ameddig csak el tudják látni magukat, megpróbálnak önállóan élni. A feleslegesség tudata, a 
bizonytalanságérzet akkor is fizikai-lelki hanyatlást idézhet elő, ha az idős emberek viszonylag 
kiegyensúlyozott anyagi kondíciók között élnek. 

Az Európa egészére érvényes általános öregedési folyamat Magyarországon is jellemző. 

                                                 
2 S. Molnár Edit, Az időskorú népesség főbb jellemzői és életkörülményei Budapest, 2004. 
3 A tevékeny időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének Magyarországi Programja 
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Forrás: EU 

Nyárlőrinc Községben az idősek számát és nemek szerinti eloszlásukat az alábbi grafikonban 
foglaltuk össze: 

 
Forrás: KSH 

Időszak 

Állandó 
népesség 
száma 
(fő) 

Állandó 
népességből 
a 60-x 
évesek 
száma (fő) 

Állandó 
népességből 
a 65-X éves 
nők száma 
(fő) 

Állandó 
népességből 
a 65-X éves 
férfiak száma 
(fő) 

Öregségi 
nyugdíjban 
részesülő 
férfiak száma 
(fő) 

Öregségi 
nyugdíjban 
részesülő 
nők száma 
(fő) 
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2000. 
év 

2425 449 
    

2001. 
év 

2425 443 
    

2002. 
év 

2406 451 
    

2003. 
év 

2401 462 
    

2004. 
év 

2418 471 
    

2005. 
év 

2419 474 222 124 
  

2006. 
év 

2409 486 217 121 
  

2007. 
év 

2436 501 221 126 
  

2008. 
év 

2416 504 225 132 
  

2009. 
év 

2380 519 231 139 
  

2010. 
év 

2342 527 229 139 
  

2011. 
év 

2332 532 235 145 183 220 

Forrás: KSH 
3.5.1.2 Az idősek munkaerő-piaci helyzete 

Nyárlőrinc Községben az idősebb korosztály munkaerő-piaci helyzete nem elsősorban a nyilvántartott 
álláskeresők száma alapján ítélhető nehéznek. A településen korlátozott számban áll rendelkezésre 
munkalehetőség és az idősebb korosztály már nem tud a településen kívül, ingázással munkát találni. 
Számukra megoldás csak a közfoglalkoztatás lehet. 

Időszak Állandó 
népességből 
a 60-x évesek 
száma (fő) 

Állandó 
népességből 
a 65-X éves 
nők száma 
(fő) 

Állandó 
népességből 
a 65-X éves 
férfiak száma 
(fő) 

Öregségi 
nyugdíjban 
részesülő 
férfiak száma 
(fő) 

Öregségi 
nyugdíjban 
részesülő 
nők száma 
(fő) 

2000. év 449         

2001. év 443         

2002. év 451         

2003. év 462         

2004. év 471         

2005. év 474 222 124     

2006. év 486 217 121     

2007. év 501 221 126     

2008. év 504 225 132     

2009. év 519 231 139     

2010. év 527 229 139     

2011. év 532 235 145 183 220 

Forrás: KSH 

3.5.1.3. A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és 
a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés 

Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban 
önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak. A jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a 
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segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú személyek részére az önálló életvitel 
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 

Házi segítségnyújtás szolgáltatáshoz való hozzáférés Bács-Kiskun Megye valamennyi településén 
biztosított, azonban nem minden településen van rá igény. Bács-Kiskun megyében jelenleg 13 
szolgáltató nyújt jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a megye területe nem teljesen lefedett, nincs 
is erre vonatkozó jogszabályi kötelezettség. A kisebb települések ellátási szerződést kötnek egy 
földrajzi közelségben levő szolgáltatóval, ilyenformán a hozzáférés biztosított: azonban sok esetben 
az önkormányzatnak semmiféle információja sincs arról, valójában hány személy részesül ilyen jellegű 
ellátásban. A megye középső és északi részén felbukkant olyan – országos hálózattal rendelkező – 
szolgáltató, aki szolgáltatását ingyenesen nyújtja, gyakorlatilag a település összes nyugdíjasát 
gondozásba véve. 

Nyárlőrinc Község rendeletében a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához természetbeni ellátás 
formájában vissza nem térítendő támogatás nyújt. A házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás feladatait az önkormányzat a Tiszakécske Város és Környéke Szociális Feladatellátó 
Társulási Tanácson keresztül, társulási megállapodással látta el, 2013. június 30. napjától pedig 
feladat ellátási szerződéssel fog. Az ellátásban részesülők száma 2008 óta változatlanul 10 fő. 

A tanyasi lakott helyek intézményhiányból eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek 
kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, egyes közszolgáltatásokhoz, valamint egyes 
alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségleteik 
teljesítésének segítése céljából Nyárlőrinc Község Önkormányzata rendelete alkotott a tanyagondnoki 
szolgálatról biztosításáról. 

3.5.1.4. Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó 
programok a településen 

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. 

2010-ben megalakult a Nyárlőrinc az Idősekért és Rászorultakért Alapítvány. Az alapítvány 
előadásokat szervez a Művelődési Házban. A Nyugdíjas Klub és Népdalkör 70 fős. Különböző 
tevékenységeket szervez tagjai részére, mint pl. testedzés, tanulás, szórakozás, népdalköri 
foglalkozás, belföldi és külföldi kirándulások. 

3.5.1.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek 
meghatározása 

Sorszám Azonosított probléma Fejlesztési intézkedés 
01 Idős emberek aktivitásának erősítése Az Önkormányzat erejéhez mérten 

továbbra is támogatja a Falukarácsony 
évenkénti megrendezését, és 
lehetőségekhez képeset ajándékokkal 
támogatja a rászoruló időseket. 

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

3.6. A FOGYATÉKKAL ÉLŐK HELYZETE, ESÉLYEGYENLŐTLENSÉGE 

3.6.1.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos 
problémái 

A társadalomba való be-, illetve visszailleszkedés érdekében segítségre szorulnak a társadalom 
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mindazon 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 (gyermekek, időskorúak) vagy 
népréteg (pl. hajléktalanok) életmódjának javítását célozza. A gondozás a gondoskodás gyakorlati 
megvalósítása az eszközök és módszerek szintjén. Célja a gondozásra szoruló emberek 
szükségleteihez igazodó segítségnyújtás, melynek mértékét és fajtáját mindenkor a segítségre szoruló 
ember testi, lelki és szociális állapota határozza meg. 
A fogyatékossággal élő európai állampolgárok mindössze 29 százalékának van munkahelye. Ez a 
szám Magyarországon nem éri el a 10 százalékot sem. A fogyatékossággal élő európaiak 9 százaléka 
jár egyetemre, a nyilvános honlapok 95 százaléka nem akadálymentesen hozzáférhető. 

Más szóval Európában a fogyatékossággal élő férfiak és nők több, mint 70 százaléka nem jut 
munkához, több mint 90 százalékuk nem tanulhat tovább, a kormányzati és közszolgálati honlapoknak 
pedig mindössze 5 százaléka akadálymentes vakok és gyengén látók számára. Sajnos hazánk sem 
kivétel az európai átlagból. 

A fentiek valós és szomorú statisztikák, abban az Európában, amely elfogadta és ratifikálta a 
Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól Szóló ENSZ Egyezményt. 

A szociális védőháló biztosítása nem csupán egyetlen intézmény, hanem szervezetrendszerek 
együttműködésének feladata. E rendszerben az állami és önkormányzati feladatellátás meghatározó, 
melyek akkor lépnek működésbe, ha a gondoskodás másképpen nem biztosítható. Szükséges tehát 
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. 

Időszak 

Súlyosan mozgáskorlátozott 
személyek közlekedési 

támogatásában részesültek 
száma (fő) 

Súlyosan mozgáskorlátozott 
személyek közlekedési 

támogatására kifizetett összeg 
(1000 Ft) 

2003. év 37 301 

2004. év 36 280 

2005. év 32 248 

2006. év 28 220 

2007. év 28 221 

2008. év 21 193 

2009. év 22 196 

2010. év 21 207 

2011. év 21 225 

Forrás: KSH 

3.6.1.2. A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és 
a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

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

A települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek fizikai akadálymentesítettsége 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló - módosított - 1997. évi LXXVIII. tv. 31. § (1) 
bekezdése előírja, hogy az építmény elhelyezése során biztosítani kell - a közhasználatú építmények 
esetében - a mozgásukban korlátozott személyek részére is, a biztonságos és akadálymentes 
megközelíthetőséget. A (4) bekezdés szerint pedig az építmények és részeinek építése, felújítása, 
átalakítása, bővítése, helyreállítása, korszerűsítése során biztosítani kell a mozgásukban korlátozott 
személyek valamint a gyermekek részére - az általuk is használt közhasználatú építmények esetében 
- a biztonságos és akadálymentes használatot. 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. tv. 5. §-a 
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deklarálja, hogy a fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, továbbá érzékelhető 
és biztonságos környezetre; e jog vonatkozik különösen a közlekedéssel és az épített környezettel 
kapcsolatos tájékozódási lehetőségekre. A törvény szerint közszolgáltatás: 

„fa) minden közhatalmi tevékenység – ideértve a hatósági, kormányzati és minden egyéb 
közigazgatási, valamint igazságszolgáltatási tevékenységet –, továbbá az Országgyűlés, az 
Országgyűlésnek beszámolással tartozó szervek, az Alkotmánybíróság, az alapvető jogok biztosa, az 
ügyészség, valamint a honvédelmi és rendvédelmi szervek által hatáskörük gyakorlása során kifejtett 
tevékenység, 

fb) az állam által fenntartott intézmény által nyújtott közszolgálati médiaszolgáltatás, továbbá oktatási, 
közművelődési, közgyűjteményi, kulturális, tudományos, szociális, gyermekjóléti, gyermek-védelmi, 
egészségügyi, sport-, ifjúsági, foglalkoztatási szolgáltatás, ellátás, illetve tevékenység, 

fc) a helyi és nemzetiségi önkormányzat hatásköre gyakorlása során kifejtett minden tevékenység – 
ideértve különösen a hatósági és egyéb közigazgatási tevékenységet –, valamint a helyi és 
nemzetiségi önkormányzat, a nem állami és egyházi fenntartó, illetőleg az általa fenntartott 
közfinanszírozásban részesülő intézmény által nyújtott fb) szerinti szolgáltatás, ellátás, tevékenység, 

fd) minden ügyfélszolgálati rendszerben működtetett szolgáltató tevékenység, továbbá 

fe) minden olyan hatósági engedély vagy hatósági kötelezettség alapján végzett nyilvános szolgáltató 
tevékenység, amely település vagy településrész közellátását szolgálja, használata nem korlátozott, 
illetve nem korlátozható; 

A törvény 7/B. szakasza szerint az fa)–fb) alpontban meghatározott – 2007. április 1-jén már működő 
– közszolgáltatások vonatkozásában az egyenlő esélyű hozzáférés megvalósításának határideje 
2010. december 31. 

Az fc) alpont szerinti – 2007. április 1-jén már működő – közszolgáltatások esetében az egyenlő 
esélyű hozzáférés megvalósításának követelményét a mellékletben rögzített évenkénti ütemezés 
szerint kell végrehajtani. 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 88. §- ának (1) bekezdése 
alapján elkészített fővárosi, megyei fejlesztési tervben meg kell határozni, hogy a helyi önkormányzat 
által nyújtott közszolgáltatások esetén milyen módon kell megvalósítani az egyenlő esélyű hozzáférés 
feltételeit. Ennek elkészítése során figyelembe kell venni a Kt. 85. §- ának (4) bekezdésében 
meghatározott önkormányzati intézkedési tervben, valamint a Kt. 89/A. §- ának (5) bekezdésében 
meghatározott többcélú kistérségi társulási intézkedési tervben foglaltakat. A mellékletben 
meghatározottakat a fővárosi, megyei fejlesztési tervvel összhangban kell megvalósítani. 

Az fd)–fe) alpontja szerinti – 2007. április 1-jén már működő – közszolgáltatások esetében az egyenlő 
esélyű hozzáférést a közszolgáltatást nyújtó épület nyilvánosság számára nyitva álló részei 
tekintetében 2013. december 31-éig kell biztosítani. 

A közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférhetővé tételének megteremtését az európai uniós 
társfinanszírozással megvalósuló fejlesztések támogatják. 

A szociális alap- és szakellátás, az óvodák, alap- és középfokú iskolák, a gyermekvédelmi alap- és 
szakellátás, valamint az egészségügyi szakellátás akadálymentesítését tehát 2009 végére kellett 
megoldani, a privát szféra közszolgáltatást ellátó egységeiben, az akadálymentesség szempontjainak 
legkésőbb 2013. december 31-ig érvényt kell szerezni. 

A fogyatékos személy, az önálló életvitelét segítő kutyáját beviheti a közszolgáltatást nyújtó szerv, 
intézmény, szolgáltató mindenki számára nyitva álló területére. 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. A legtöbb önkormányzatnál megoldatlan ma még a jelnyelvi 
tolmácsszolgáltatás. 

A könyvtár, az óvoda és a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése még nem történt meg, ennek 
érdekében élni kell a pályázati lehetőségekkel. 

Nyárlőrincen az iskolások sportolási lehetőségét az iskola sportcsarnoka biztosítja, aminek 2012 
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évben a tetőfelújítása megtörtént. 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. 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata 2009-ben fogadta el a sportfejlesztési koncepcióját. Az 
Önkormányzat sportfejlesztési koncepciója nem tartalmaz rendelkezéseket a mozgáskorlátozottak 
vonatkozásában, ezért annak kiegészítése javasolt. 

Az elektronikus közigazgatási szolgáltatások helyzete 

Az Európai Unió az elektronikus szolgáltatások körét, valamint azok interneten keresztül történő 
igénybevételének szintjeit a „Common List of Basic Public Services” (CLBPS) ajánlásában rögzítette. 
A fejlettségi fokokat 4 szinten definiálta: 

1. szint: On-line információk elérhetőségének biztosítása 
2. szint: Egyirányú interaktivitás (nyomtatványok, űrlapok, adatok kitöltése, nyomtatási 

lehetősége) 
3. Kétirányú interaktivitás (nyomtatványok, űrlapok, adatok on-line úton történő kitöltése) 
4. szint: A teljes ügymenet elektronizálása 

A CLBPS négy szintjét a lehetséges fejlődés lépcsőfokaiként értelmezhetjük, illetve alkalmazhatjuk. 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata jelenleg az 1-2. szintet teljesíti. 

On-line információk elérhetősége 

Az önkormányzat tájékoztatási kötelezettségét a következő szabályok határozzák meg: 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 

 A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

 Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 

 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kormányrendeleteinek módosításáról szóló 
82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 

 A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően 
nyújtandó szolgáltatásokról 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 

 Az egyes az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012 
(IV. 21.) Korm. rendelet 

 Az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012 (IV. 21.) Korm. rendelet  

 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

 A közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes Közadatkereső rendszerre, 
valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes 
szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

 A Közigazgatási Informatikai Bizottság 19. számú ajánlása a közigazgatás szervezetei által 
működtetett honlapok tartalmi és formai követelményeire. 

Egyirányú interaktivitás 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata honlapján a nyomtatványok kitölthető formátumban elérhetők, 
azonban aktualizálásuk szükséges. 

Vakbarát honlap verzió 

A súlyosan sérült emberek egy jelentős csoportja a látássérült emberek köre. Ebbe a fogyatékos-sági 
kategóriába tartoznak – a sérültség foka szerint – a gyengén látó, az alig látó és a vak személyek. A 
népszámlálási statisztika szerint 2001-ben 64 558 látássérült ember élt Magyarországon, ez az 
összes fogyatékossággal élő embernek 14,4 százaléka. A számítógépek és az internet új lehetőséget 
nyitottak a látássérültek kommunikációjában. 

Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület az akadálymentesítési kötelezettségről szóló, 
10.007/3/2006. TT. számú állásfoglalása azonban egyértelműen leszögezte: az akadálymentesítési 
kötelezettség elmulasztása közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül. 
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A fogyatékos személyt az információs esélyegyenlőség tehát megilleti az információs társadalmi 
szolgáltatások igénybevételekor. 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. 

Nyárlőrinc Község Önkormányzatának honlapja már rendelkezik vakbarát verzióval. Az önkormányzat 
a Közadatkeresőben szerepel, az önkormányzat honlapján megadott hivatkozás a Közadatkeresőre 
nem működik. 

„Ügyfélszolgálati Karta” kialakítására még nem került sor. 

3.6.1.3 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek 
meghatározása 

Sorszám Azonosított probléma Fejlesztési intézkedés 
01 A kitölthető nyomtatványok a honlapon a 

megváltozott önkormányzati 
feladatellátásnak megfelelően aktualizálni 
kell  

Nyomtatványok aktualizálása, határidő 
2015. 

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

03 A könyvtár, az óvoda és a Polgármesteri 
Hivatal akadálymentesítése még nem történt 
meg. 

A könyvtár, az óvoda és a Polgármesteri 
Hivatal akadálymentesítése érdekében 
élni kell a pályázati lehetőségekkel. 

04 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 
parkoló-helyek kialakítása 
akadálymentes útvonalak ki-alakítása 
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 észre-vehetően, 
egyenletesen legyenek megvilágítva  
az épület legalább egy bejárata – 
lehetőleg a főbejárat – legyen 
akadálymentes  
a bejárat(ok) akadálymentes útvonallal, 
logikusan legyenek összekötve az épület 
környékén fellelhető összes 
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Sorszám Azonosított probléma Fejlesztési intézkedés 
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 segéd-
eszközzel segítség nélkül és segítséggel 
is meg lehet közelíteni és használni 
a vizes helyiségekben még vizes 
állapotban is csúszásmentes 
padlóburkolat biztosítása szükséges  
minden közhasználatú épületben legyen 
legalább egy babaápoló-pelenkázó 
helyiség 

05 „Ügyfélszolgálati Karta” kialakítására még 
nem került sor. 

„Ügyfélszolgálati Karta” kialakítása 

06 Sport koncepció kiegészítése A Sport koncepció kiegészítése a 
mozgáskorlátozottak és fogyatékosok 
sportolási lehetőségeinek 
számbavételével az önkormányzati 
feladatok meghatározásával e 
területeken. 

07 Az önkormányzat honlapján megadott 
hivatkozás a Közadatkeresőre nem 
működik. 

Link javítása 

3.7. AZ ÉRINTETT CSOPORTOK RÉSZVÉTELI LEHETŐSÉGE A DÖNTÉS ELŐKÉSZÍTÉSBEN 

A 2010-ben végzett közvélemény kutatás eredményei alapján a megkérdezettek döntő többsége 
elégedett azzal, ahogyan az Önkormányzat bevonja a döntés előkészítési és döntéshozatali 
folyamatokba az állampolgárokat. 
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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: 

 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. 

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 
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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. 

3.7.1.1. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek 
meghatározása 

Sorszám Azonosított probléma Fejlesztési intézkedés 
01 A döntés előkészítésbe történő bevonás 

intézményesített formáinak szélesítése 
Az Önkormányzat Civil kataszter felállítás 

02 A döntés előkészítésbe történő bevonás 
intézményesített formáinak szélesítése 

Az Önkormányzat a jövőben is eseti 
döntéssel alkalmazni fogja az 
Állampolgári Tanács módszerét a 
nagyobb jelentőségű stratégiai 
dokumentumok, koncepciók, jelentősebb 
helyi rendeletek elfogadása előtt. 

4 Intézkedési terv 

4.1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról 
szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet, továbbá a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének 
részletes szabályairól 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet szerint a települési önkormányzat a 
helyzetelemzés alapján a Korm. rendelet 5. §-ának megfelelő, öt évre szóló intézkedési tervet készít a 
rendeletben meghatározott forma szerint. Az intézkedési tervben a helyzetelemzés következtetései 
alapján feltárt problémákhoz kapcsolódóan kell meghatározni a helyi esélyegyenlőségi program céljait, 
valamint az azok elérését szolgáló intézkedéseket. Az intézkedési tervben gondoskodni kell a 
települési önkormányzatra vonatkozó további fejlesztési tervek, koncepciók, programok és a helyi 
esélyegyenlőségi program célkitűzéseinek összhangjáról, különös tekintettel a közoktatási 
esélyegyenlőségi tervre és az integrált településfejlesztési stratégia anti-szegregációs célkitűzéseire. 

Az intézkedési tervben esélyegyenlőségi területenként kell bemutatni az intézkedéseket, azok elvárt 
eredményeit, fenntarthatóságát, és a végrehajtáshoz szükséges erőforrásokat, valamint a végrehajtás 
ütemezését és felelősét. 

Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága annak rövid magyarázatát jelenti, hogy mely fenn-
tarthatósági célokat szolgál az intézkedés a megvalósítást követően is. A fenntarthatóság különböző 
dimenzióival kapcsolatos megfontolásokat is magában is foglal: pénzügyi, gazdasági, környezeti, 
intézményi (olyan struktúrák, amelyek lehetővé teszik az intézkedés eredményeinek folytatódását), 
jogszabályoknak való megfelelés, esélyegyenlőségi tudatosság erősítése, esélyegyenlőséget szolgáló 
infrastruktúra fejlesztése, a meglévő értékek védelme és megőrzése, felelősségteljes kormányzás, 
átláthatóság, valamint az érintettek döntésekben való részvételének biztosítása, a szegénység és 
szociális kirekesztettség elleni küzdelem. 

Nyárlőrinc Község Önkormányzatának 2010-2015 évekre szóló Esélyegyenlőségi Intézkedési tervét a 
fentiek és az Önkormányzat által kitűzött célok figyelembe vételével fogalmaztuk meg és az alábbi 
táblázatban mutatjuk be részletesen: 
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4.2.FELÜLVIZSGÁLT INTÉZKEDÉSI TERV 2013-2015 ÉVEKRE 

S. 

szá

m 

Az intézkedés  

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseib

en 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A 

célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentu

mokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósít

ásának 

határideje 

Az 

intézkedés 

eredménye

sségét 

mérő 

indikátor 

Az 

indikátor 

kiinduló 

értéke 

Az 

indikátor 

célértéke 

Az 

intézkedés 

megvalósí

tásához 

szükséges 

erőforráso

k 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredményei-

nek 

fenntarthatós

ága 

 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Lakásfenntartá

si támogatás 

további 

biztosítása 

Az Önkormányzat 

a költségvetési 

lehetőségeihez 

mérten a 

lakásfenntartási 

támogatást nyújt a 

rászorultaknak 

Szolgáltatásokhoz 

való egyenlő 

hozzáférés 

biztosítása 

 A lehetőségekhez 

mérten megőrizni a 

lakás-fenntartási 

támogatás (pénzbeli 

és természetbeni) 

jelenlegi volumenét 

Polgármeste

r 

Folyamatos Nyújtott 

támogatás 

mértéke 

évi 300 e 

Ft 

évi 300 e Ft Az éves 

költségveté

sek 

tervezése-

kor 

figyelembe 

kell venni 

A szegénység 

és szociális 

kirekesztettsé

g elleni 

küzdelem 

2 Falunap és a 

Falukarácsony 

megszervezés

Közösségi élet 

fejlesztése 

A helyi lakossági 

önszerveződő 

közösségek és a 

 Az Önkormányzat 

erejéhez mérten 

továbbra is 

Polgármeste

r 

Évenként Megtartott 

rendezvénye

k száma 

0 évenként 1 

db 

Az éves 

költségveté

sek 

A szegénység 

és szociális 

kirekesztettsé
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N y á r l ő r i n c , 2013. május 30. napján. 

S. 

szá

m 

Az intézkedés  

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseib

en 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A 

célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentu

mokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósít

ásának 

határideje 

Az 

intézkedés 

eredménye

sségét 

mérő 

indikátor 

Az 

indikátor 

kiinduló 

értéke 

Az 

indikátor 

célértéke 

Az 

intézkedés 

megvalósí

tásához 

szükséges 

erőforráso

k 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredményei-

nek 

fenntarthatós

ága 

e lakosság 

integrációját 

támogató 

közösségfejlesztő 

programok 

támogatása 

támogatja a Falunap 

évenkénti 

megrendezését 

tervezése-

kor 

figyelembe 

kell venni 

g elleni 

küzdelem 

3 A Művelődési 

Ház szervezze 

meg a 

tanulna-

tanítana 

akciót. 

Közösségi élet 

fejlesztése 

A helyi lakossági 

önszerveződő 

közösségek és a 

lakosság 

integrációját 

támogató 

közösségfejlesztő 

programok 

 Az Önkormányzat 

szorgalmazza, a 

tanulna-tanítana 

akciók szervezését 

a Petőfi Sándor 

Művelődési Ház 

közreműködésével. 

Polgármeste

r 

2015 Megtartott 

rendezvénye

k száma 

 

0 2 db Költség-

vetést 

A szegénység 

és szociális 

kirekesztettsé

g elleni 

küzdelem 
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N y á r l ő r i n c , 2013. május 30. napján. 

S. 

szá

m 

Az intézkedés  

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseib

en 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A 

célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentu

mokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósít

ásának 

határideje 

Az 

intézkedés 

eredménye

sségét 

mérő 

indikátor 

Az 

indikátor 

kiinduló 

értéke 

Az 

indikátor 

célértéke 

Az 

intézkedés 

megvalósí

tásához 

szükséges 

erőforráso

k 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredményei-

nek 

fenntarthatós

ága 

támogatása 

4 A 

képviselőtestül

et az állam 

támogatása 

esetén anyagi 

erejéhez 

mérten a 

további 

években, az 

eddigiekhez 

hasonló 

mértékben 

folytatni 

Munkanélküliség 

kezelése 

A foglalkoztatáshoz 

való egyenlő 

hozzáférés 

esélyének javítása 

 Pályázatok 

benyújtása, 

Közmunkaprogramo

k szervezése. 

 

Polgármeste

r 

Folyamatos 

 

Benyújtott 

pályázatok 

száma, 

foglalkoztatá

sban 

részvevők 

száma 

 

0 évi 1 db 

pályázat, 

évenként 10 

fő 

 

Pályázat A szegénység 

és szociális 

kirekesztettsé

g elleni 

küzdelem 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________50. 

N y á r l ő r i n c , 2013. május 30. napján. 

S. 

szá

m 

Az intézkedés  

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseib

en 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A 

célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentu

mokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósít

ásának 

határideje 

Az 

intézkedés 

eredménye

sségét 

mérő 

indikátor 

Az 

indikátor 

kiinduló 

értéke 

Az 

indikátor 

célértéke 

Az 

intézkedés 

megvalósí

tásához 

szükséges 

erőforráso

k 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredményei-

nek 

fenntarthatós

ága 

kívánja a 

közhasznú, 

közcélú 

foglalkoztatást

, 

közmunkaprog

ramot. 

5 Internet 

oktatás, az 

arra 

fogékonyakna

k, távmunka 

és egyéb 

lehetőségek 

A hátrányos 

helyzetű 

társadalmi 

csoportok 

képzettségi és 

foglalkoztatottsági 

szintjének 

Tájékoztatás és 

kommunikáció 

erősítése 

 

 A feladat 

átütemezve 2013 

évre. 

Polgármeste

r 

2013 Megrendeze

tt programok 

száma 

0 1 db Költség-

vetés 

Foglalkoztatás

i mutatók 

javítása 
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N y á r l ő r i n c , 2013. május 30. napján. 

S. 

szá

m 

Az intézkedés  

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseib

en 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A 

célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentu

mokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósít

ásának 

határideje 

Az 

intézkedés 

eredménye

sségét 

mérő 

indikátor 

Az 

indikátor 

kiinduló 

értéke 

Az 

indikátor 

célértéke 

Az 

intézkedés 

megvalósí

tásához 

szükséges 

erőforráso

k 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredményei-

nek 

fenntarthatós

ága 

figyelembevét

elével. 

növelése. 

6 Az 

Önkormányzat 

anyagi 

lehetőségeihe

z mérten 

továbbra is 

támogatja a 

Polgárőr 

Egyesület 

működését. 

A lakhatási és 

oktatási 

szegregáció 

felszámolása, 

integrált 

lakókörnyezet 

kialakítása, 

Az esélyegyenlőségi 

célok megvalósítása 

érdekében 

együttműködés a 

partner 

szervezetekkel, 

társadalmi-; 

érdekképviseleti-; és 

civil szervezetekkel 

 
Éves költségvetés 

tervezésekor 

figyelembe kell 

venni. 

Polgármeste

r 

minden év 

szeptember

ében 

Folyósított 

támogatás 

száma 

0 évenként 1 

db 

Költség-

vetés 

Közbiztonság 

erősödése 

7 „Ügyfélszolgál

ati Karta” 

„Ügyfélszolgálati 

Karta” 

Az egyenlő 

bánásmódra 

 
A Polgármesteri 

Hivatalban el kell 

készíteni és el kell 

fogadtatni az 

Polgármeste

r 

2015. június Ügyfélszolgá

lati Karta 

0 1 db Hivatal 

dolgozói 

A 

közszolgáltatá
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N y á r l ő r i n c , 2013. május 30. napján. 

S. 

szá

m 

Az intézkedés  

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseib

en 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A 

célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentu

mokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósít

ásának 

határideje 

Az 

intézkedés 

eredménye

sségét 

mérő 

indikátor 

Az 

indikátor 

kiinduló 

értéke 

Az 

indikátor 

célértéke 

Az 

intézkedés 

megvalósí

tásához 

szükséges 

erőforráso

k 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredményei-

nek 

fenntarthatós

ága 

kialakítása. kialakítására még 

nem került sor. 

vonatkozó uniós és 

hazai jogszabályok 

maradéktalan 

betartása 

 

Ügyfélszolgálati 

Kartát. elfogadása sokhoz, 

egészségügyi 

és szociális 

szolgáltatások

hoz való 

egyenlő 

esélyű 

hozzáférés 

megteremtése

. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 A Kis-térségi 

Közoktatási 

Esélyegyenlős

Az óvodai ellátás 

térségi 

feladatellátás 

Az egyenlő 

bánásmódra 

vonatkozó uniós és 

 A községi óvoda, 

mint tagintézmény 

az éves 

Polgármeste

r 

2015 Lekérdezése

k száma 

0 1 db Hivatal 

dolgozói 

Esélyegyenlő-

ség javítása 
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N y á r l ő r i n c , 2013. május 30. napján. 

S. 

szá

m 

Az intézkedés  

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseib

en 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A 

célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentu

mokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósít

ásának 

határideje 

Az 

intézkedés 

eredménye

sségét 

mérő 

indikátor 

Az 

indikátor 

kiinduló 

értéke 

Az 

indikátor 

célértéke 

Az 

intézkedés 

megvalósí

tásához 

szükséges 

erőforráso

k 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredményei-

nek 

fenntarthatós

ága 

égi 

Intézkedési 

Terv 

megvalósításá

nak 

értékelése. 

keretében történik hazai jogszabályok 

maradéktalan 

betartása 

beszámolójában 

értékeli a Kis-térségi 

Közoktatási 

Esélyegyenlőségi 

Intézkedési Terv 

megvalósítását 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Közhasznú, 

közcélú 

foglalkoztatás, 

közmunkaprog

ram 

lehetőségeiről 

tájékoztatás 

Munkanélküliség 

kezelése 

A foglalkoztatáshoz 

való egyenlő 

hozzáférés 

esélyének javítása 

 Pályázatok 

benyújtása, 

Közmunkaprogramo

k szervezése. 

 

Polgármeste

r 

Folyamatos 

 

Benyújtott 

pályázatok 

száma, 

foglalkoztatá

sban 

részvevők 

száma 

0 évi 1 db 

pályázat, 

évenként 10 

fő 

 

Pályázat A szegénység 

és szociális 

kirekesztettsé

g elleni 

küzdelem 
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N y á r l ő r i n c , 2013. május 30. napján. 

S. 

szá

m 

Az intézkedés  

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseib

en 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A 

célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentu

mokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósít

ásának 

határideje 

Az 

intézkedés 

eredménye

sségét 

mérő 

indikátor 

Az 

indikátor 

kiinduló 

értéke 

Az 

indikátor 

célértéke 

Az 

intézkedés 

megvalósí

tásához 

szükséges 

erőforráso

k 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredményei-

nek 

fenntarthatós

ága 

szervezése az 

érintett nőknek 

 

2 Internet 

oktatás, az 

arra 

fogékonyakna

k, távmunka 

és egyéb 

lehetőségek 

figyelembevét

elével. 

Nők 

visszavezetése a 

munka világába 

A foglalkoztatáshoz 

való egyenlő 

hozzáférés 

esélyének javítása  

 A feladat 

átütemezve 2013 

évre. 

Polgármeste

r 

2013 Megrendeze

tt programok 

száma 

0 1 db Költség-

vetés 

Foglalkoztatás

i mutatók 

javítása 

3 Bűnmegelőzés

i koncepció 

kiegészítése 

A bűnmegelőzési 

koncepció 

kiegészítésre, 

A helyi lakossági 

önszerveződő 

közösségek és a 

 Nyárlőrinc Község 

Önkormányzata 

elkötelezett az 

Polgármeste

r 

2015. január Módosított 

koncepció 

0 db 1 db Költség-

vetés 

Közbiztonság 

erősödése. 
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N y á r l ő r i n c , 2013. május 30. napján. 

S. 

szá

m 

Az intézkedés  

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseib

en 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A 

célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentu

mokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósít

ásának 

határideje 

Az 

intézkedés 

eredménye

sségét 

mérő 

indikátor 

Az 

indikátor 

kiinduló 

értéke 

Az 

indikátor 

célértéke 

Az 

intézkedés 

megvalósí

tásához 

szükséges 

erőforráso

k 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredményei-

nek 

fenntarthatós

ága 

aktualizálásra 

szorul 

lakosság 

integrációját 

támogató 

közösségfejlesztő 

programok 

támogatása 

esélyek egyenlő 

biztosítása iránt, 

minden polgár 

számára lehetővé 

kívánja tenni, hogy 

megkülönböztetés 

nélkül élhessenek a 

városban, és 

lehetőségeihez 

mérten megtesz 

mindent annak 

érdekében, hogy 

megakadályozza 

bárki áldozattá 
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S. 

szá

m 

Az intézkedés  

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseib

en 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A 

célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentu

mokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósít

ásának 

határideje 

Az 

intézkedés 

eredménye

sségét 

mérő 

indikátor 

Az 

indikátor 

kiinduló 

értéke 

Az 

indikátor 

célértéke 

Az 

intézkedés 

megvalósí

tásához 

szükséges 

erőforráso

k 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredményei-

nek 

fenntarthatós

ága 

válását. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Falukarácsony 

megrendezése 

Idős emberek 

aktivitásának 

erősítése 

A helyi lakossági 

önszerveződő 

közösségek és a 

lakosság 

integrációját 

támogató 

közösségfejlesztő 

programok 

támogatása 

 Az Önkormányzat 

továbbra is 

megrendezi a 

Falukarácsonyt és 

lehetőségekhez 

képeset 

ajándékokkal 

támogatja a 

rászoruló időseket. 

Polgármeste

r 

Folyamatos Rendezvény

ek száma 

0 évi 

1 db 

Éves 

költségveté

sek 

tervezése-

kor 

figyelembe 

kell venni 

A szegénység 

és szociális 

kirekesztettsé

g elleni 

küzdelem 

2 Kérdőíves 

lekérdezés 

Közösségi élet 

fejlesztése 

A helyi lakossági 

önszerveződő 

 Kérdőíves 

igényfelmérés, arra 

Polgármeste

r 

2013 Lekérdezése

k száma 

0 1 db Költség-

vetés 

A szegénység 

és szociális 
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S. 

szá

m 

Az intézkedés  

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseib

en 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A 

célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentu

mokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósít

ásának 

határideje 

Az 

intézkedés 

eredménye

sségét 

mérő 

indikátor 

Az 

indikátor 

kiinduló 

értéke 

Az 

indikátor 

célértéke 

Az 

intézkedés 

megvalósí

tásához 

szükséges 

erőforráso

k 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredményei-

nek 

fenntarthatós

ága 

közösségek és a 

lakosság 

integrációját 

támogató 

közösségfejlesztő 

programok 

támogatása 

hogy milyen igényei 

vannak a fiataloknak 

és az időseknek a 

települési 

programok terén 

kirekesztettsé

g elleni 

küzdelem 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1  

Az 

önkormányzati 

honlap 

fejlesztése 

A kitölthető 

nyomtatványok a 

honlapon a 

megváltozott 

önkormányzati 

feladatellátásnak 

Szolgáltatásokhoz 

való egyenlő 

hozzáférés 

biztosítása 

 Az ügyintézéshez 

szükséges letölthető 

nyomtatványok 

kialakítása a 

honlapon legalább 5 

ügytípusban. 

Polgármeste

r 

2014. 

december 

Az 

ügyintézésh

ez 

szükséges 

elektronikus

an elérhető 

0 5 db Költség-

vetés 

A 

közszolgáltatá

sokhoz való 

egyenlő 

esélyű 

hozzáférés 
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N y á r l ő r i n c , 2013. május 30. napján. 

S. 

szá

m 

Az intézkedés  

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseib

en 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A 

célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentu

mokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósít

ásának 

határideje 

Az 

intézkedés 

eredménye

sségét 

mérő 

indikátor 

Az 

indikátor 

kiinduló 

értéke 

Az 

indikátor 

célértéke 

Az 

intézkedés 

megvalósí

tásához 

szükséges 

erőforráso

k 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredményei-

nek 

fenntarthatós

ága 

megfelelően 

aktualizálni kell 

nyomtatvány

ok száma 

megteremtése 

2 Önkormányzat

i lap 

megjelentetés

e 

Közösségi élet 

fejlesztése 

Szolgáltatásokhoz 

való egyenlő 

hozzáférés 

biztosítása 

 Az Önkormányzat 

továbbra is 

támogatja a 

Nyárlőrinci 

Hírmondó 

megjelenését, 

melyben fokozott 

figyelmet fordít az 

esélyegyenlőségi 

program cél-

csoportjait érintő 

kérdésekben történő 

Polgármeste

r 

Folyamatos Lap 

megjelenése

k száma 

0 évi 12 szám Költség-

vetés- 

Esélyegyenlő-

ség javítása 
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N y á r l ő r i n c , 2013. május 30. napján. 

S. 

szá

m 

Az intézkedés  

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseib

en 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A 

célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentu

mokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósít

ásának 

határideje 

Az 

intézkedés 

eredménye

sségét 

mérő 

indikátor 

Az 

indikátor 

kiinduló 

értéke 

Az 

indikátor 

célértéke 

Az 

intézkedés 

megvalósí

tásához 

szükséges 

erőforráso

k 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredményei-

nek 

fenntarthatós

ága 

tájékoztatásra. 

3 A könyvtár, az 

óvoda és a 

Polgármesteri 

Hivatal 

akadálymente

sítése 

érdekében élni 

kell a pályázati 

lehetőségekke

l, folyamatos 

Fizikai 

akadálymentesítés 

hiányosságai 

Szolgáltatásokhoz 

való egyenlő 

hozzáférés 

biztosítása 

 A fizikai 

akadálymentesítés 

terén hátralévő 

feladatokat ütemezni 

kell és továbbra is 

élni a pályázati 

lehetőségekkel. 

Polgármeste

r 

2015 Elkészített 

pályázatok 

száma 

0 1 db Pályázat Fizikai 

akadálymente

sítés 

előrehaladása 
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N y á r l ő r i n c , 2013. május 30. napján. 

S. 

szá

m 

Az intézkedés  

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseib

en 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A 

célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentu

mokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósít

ásának 

határideje 

Az 

intézkedés 

eredménye

sségét 

mérő 

indikátor 

Az 

indikátor 

kiinduló 

értéke 

Az 

indikátor 

célértéke 

Az 

intézkedés 

megvalósí

tásához 

szükséges 

erőforráso

k 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredményei-

nek 

fenntarthatós

ága 

pályázatfigyelé

s és pályázat 

benyújtása. 

4 Az új 

önkormányzati 

beruházásokn

ál kiemelten 

figyelemmel 

kell kísérni az 

akadálymente

s építészeti 

kialakítás 

megvalósulás

át 

Fizikai 

akadálymentesítés 

hiányosságai 

Szolgáltatásokhoz 

való egyenlő 

hozzáférés 

biztosítása 

 Az új önkormányzati 

beruházásoknál 

kiemelten 

figyelemmel kíséri 

az alábbiak 

megvalósulását a 

mindenki által 

használható részein 

biztosítani kell az 

akadálymentes 

megközelítést és 

Polgármeste

r 

Folyamatos Tervezői 

egyeztetés 

írásos 

emlékeztetőj

e 

0 új 

beruházáso

nként 1 db 

Pályázat, 

költség-

vetés 

Fizikai 

akadálymente

sítés 

előrehaladása 
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N y á r l ő r i n c , 2013. május 30. napján. 

S. 

szá

m 

Az intézkedés  

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseib

en 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A 

célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentu

mokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósít

ásának 

határideje 

Az 

intézkedés 

eredménye

sségét 

mérő 

indikátor 

Az 

indikátor 

kiinduló 

értéke 

Az 

indikátor 

célértéke 

Az 

intézkedés 

megvalósí

tásához 

szükséges 

erőforráso

k 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredményei-

nek 

fenntarthatós

ága 

használatot, 

beleértve az eltérő 

szintek közötti 

közlekedést is 

akadálymentes 

parkoló-helyek 

kialakítása 

akadálymentes 

útvonalak ki-

alakítása 

a vakok és gyengén 

látók közlekedését 

és tájékozódási 

képességét segítő 
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N y á r l ő r i n c , 2013. május 30. napján. 

S. 

szá

m 

Az intézkedés  

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseib

en 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A 

célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentu

mokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósít

ásának 

határideje 

Az 

intézkedés 

eredménye

sségét 

mérő 

indikátor 

Az 

indikátor 

kiinduló 

értéke 

Az 

indikátor 

célértéke 

Az 

intézkedés 

megvalósí

tásához 

szükséges 

erőforráso

k 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredményei-

nek 

fenntarthatós

ága 

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 
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N y á r l ő r i n c , 2013. május 30. napján. 

S. 

szá

m 

Az intézkedés  

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseib

en 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A 

célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentu

mokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósít

ásának 

határideje 

Az 

intézkedés 

eredménye

sségét 

mérő 

indikátor 

Az 

indikátor 

kiinduló 

értéke 

Az 

indikátor 

célértéke 

Az 

intézkedés 

megvalósí

tásához 

szükséges 

erőforráso

k 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredményei-

nek 

fenntarthatós

ága 

visszavágva  

a kerekesszékkel, 

gyermekkocsival 

valamint kerékpárral 

történő közlekedés 

érdekében a 

járdaszegély 

rámpaszerűen 

kialakított feljáróival 

legyen biztosítva  

a gyalogos útvonal 

környékén lévő 

szegélyek, jelzések, 

járófelületek, 
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N y á r l ő r i n c , 2013. május 30. napján. 

S. 

szá

m 

Az intézkedés  

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseib

en 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A 

célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentu

mokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósít

ásának 

határideje 

Az 

intézkedés 

eredménye

sségét 

mérő 

indikátor 

Az 

indikátor 

kiinduló 

értéke 

Az 

indikátor 

célértéke 

Az 

intézkedés 

megvalósí

tásához 

szükséges 

erőforráso

k 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredményei-

nek 

fenntarthatós

ága 

szintkülönbségek 

áthidalása 

az utcabútorok 

könnyen észre-

vehetően, 

egyenletesen 

legyenek 

megvilágítva  

az épület legalább 

egy bejárata – 

lehetőleg a főbejárat 

– legyen 

akadálymentes  

a bejárat(ok) 
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N y á r l ő r i n c , 2013. május 30. napján. 

S. 

szá

m 

Az intézkedés  

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseib

en 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A 

célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentu

mokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósít

ásának 

határideje 

Az 

intézkedés 

eredménye

sségét 

mérő 

indikátor 

Az 

indikátor 

kiinduló 

értéke 

Az 

indikátor 

célértéke 

Az 

intézkedés 

megvalósí

tásához 

szükséges 

erőforráso

k 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredményei-

nek 

fenntarthatós

ága 

akadálymentes 

útvonallal, logikusan 

legyenek 

összekötve az 

épület környékén 

fellelhető összes 

akadálymentesen 

kialakított térrel és 

elemmel  

akadálymentes 

kialakítás esetén 

bejáratként kizárólag 

forgó-, csapó ajtó 

nem alkalmazható, 
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N y á r l ő r i n c , 2013. május 30. napján. 

S. 

szá

m 

Az intézkedés  

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseib

en 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A 

célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentu

mokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósít

ásának 

határideje 

Az 

intézkedés 

eredménye

sségét 

mérő 

indikátor 

Az 

indikátor 

kiinduló 

értéke 

Az 

indikátor 

célértéke 

Az 

intézkedés 

megvalósí

tásához 

szükséges 

erőforráso

k 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredményei-

nek 

fenntarthatós

ága 

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 
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N y á r l ő r i n c , 2013. május 30. napján. 

S. 

szá

m 

Az intézkedés  

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseib

en 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A 

célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentu

mokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósít

ásának 

határideje 

Az 

intézkedés 

eredménye

sségét 

mérő 

indikátor 

Az 

indikátor 

kiinduló 

értéke 

Az 

indikátor 

célértéke 

Az 

intézkedés 

megvalósí

tásához 

szükséges 

erőforráso

k 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredményei-

nek 

fenntarthatós

ága 

látogató illetve 

dolgozó 

szükségleteit.  

az ügyfélszolgálatok 

alacsony 

pultszakaszainál a 

gyengébb erőnléttel 

bíró látogatók (pl. 

idősebbek, 

kismamák) számára 

szék biztosítása  

az akadálymentes 

közlekedők 

csúszásmentes, 
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N y á r l ő r i n c , 2013. május 30. napján. 

S. 

szá

m 

Az intézkedés  

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseib

en 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A 

célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentu

mokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósít

ásának 

határideje 

Az 

intézkedés 

eredménye

sségét 

mérő 

indikátor 

Az 

indikátor 

kiinduló 

értéke 

Az 

indikátor 

célértéke 

Az 

intézkedés 

megvalósí

tásához 

szükséges 

erőforráso

k 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredményei-

nek 

fenntarthatós

ága 

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, 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________69. 

N y á r l ő r i n c , 2013. május 30. napján. 

S. 

szá

m 

Az intézkedés  

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseib

en 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A 

célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentu

mokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósít

ásának 

határideje 

Az 

intézkedés 

eredménye

sségét 

mérő 

indikátor 

Az 

indikátor 

kiinduló 

értéke 

Az 

indikátor 

célértéke 

Az 

intézkedés 

megvalósí

tásához 

szükséges 

erőforráso

k 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredményei-

nek 

fenntarthatós

ága 

illetve segéd-

eszközzel segítség 

nélkül és 

segítséggel is meg 

lehet közelíteni és 

használni 

a vizes 

helyiségekben még 

vizes állapotban is 

csúszásmentes 

padlóburkolat 

biztosítása 

szükséges  

minden 
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S. 

szá

m 

Az intézkedés  

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseib

en 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A 

célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentu

mokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósít

ásának 

határideje 

Az 

intézkedés 

eredménye

sségét 

mérő 

indikátor 

Az 

indikátor 

kiinduló 

értéke 

Az 

indikátor 

célértéke 

Az 

intézkedés 

megvalósí

tásához 

szükséges 

erőforráso

k 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredményei-

nek 

fenntarthatós

ága 

közhasználatú 

épületben legyen 

legalább egy 

babaápoló-

pelenkázó helyiség 

5 Sport 

koncepció 

kiegészítése 

Nyárlőrinc Község 

Sportfejlesztési 

Koncepciója nem 

rendelkezik az 

esélyegyenlőség 

elvei alapján a 

fogyatékosok 

sportjának, a 

sportolásához 

Szolgáltatásokhoz 

való egyenlő 

hozzáférés 

biztosítása 

 Az Önkormányzat a 

lehetőségeihez 

képest támogatja a 

fogyatékosok 

sportrendezvényeinek 

a megrendezését, 

elsősorban a 

sportlétesítményekne

k a fogyatékosok 

Polgármester 2015. június Kiegészítés 

képviselőtest

ület elé 

terjesztéséne

k száma 

0 1 db Polgármest

eri Hivatal 

Esélyegyenlő-

ség javítása 
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S. 

szá

m 

Az intézkedés  

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseib

en 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A 

célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentu

mokkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósít

ásának 

határideje 

Az 

intézkedés 

eredménye

sségét 

mérő 

indikátor 

Az 

indikátor 

kiinduló 

értéke 

Az 

indikátor 

célértéke 

Az 

intézkedés 

megvalósí

tásához 

szükséges 

erőforráso

k 

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredményei-

nek 

fenntarthatós

ága 

szükséges speciális 

fizikai körülmények 

megteremtésének, 

fenntartásának 

lehetőségéről. 

bejegyzett egyesületei 

részére történő 

alkalmankénti 

térítésmentes 

rendelkezésre 

bocsátásával. 

6 Honlap 

fejlesztés 

Az önkormányzat 

honlapján megadott 

hivatkozás a 

Közadatkeresőre 

nem működik 

Tájékoztatás és 

kommunikáció 

erősítése 

 

A link javítása 

Polgármester 2015. június Működő link 0 1 db Belső 

erőforrás 

Akadálymentes

ítés 

előrehaladása 
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5 A lejárt határidejű intézkedések teljesülése és eredményeinek felmérése 

A Települési Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata során értékeltük a lejárt határidejű 
intézkedések teljesülését és felmértük a megvalósult eredményeket. A kitűzött feladatok többségében 
megvalósultak, sőt néhány esetben a határidő előtti teljesítésük is megtörtént, azonban 2 esetben az 
átütemezésük vált szükségessé. A közigazgatás átalakulása következtében, ami a kistérségeket is 
érintette. A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2012. november 28-i ülésén 
úgy döntött, kezdeményezi a társulás 2012. december 31. napjával történő megszüntetését, továbbá 
a Kistérségi Irodát a Társulással egyidejűleg, 2012. december 31. napjával megszünteti, így a 
Többcélú Társulással kapcsolatos feladatok okafogyottá váltak. 

Az alábbi táblázatban bemutatjuk a feladatok 2010-2012. évi időarányos teljesülését a korábbi 
szerkezetben: 

Tevékenység Határidő Indikátor Célérték Teljesülés 2010-2012 

években 

 

 

Falukarácsony 

megrendezése 

Folyamatos Rendezvények száma évi 1 db 

 

A lehetőségekhez mérten 

megőrizni a lakás-fenntartási 

támogatás (pénzbeli és 

természetbeni) jelenlegi 

volumenét 

Folyamatos Nyújtott támogatás 

mértéke 

évi 300 e Ft 

 

Össze kell gyűjteni a 

település területén működő 

civil szervezeteket, 

nyilvántartást felállítani és 

megindítani a 

kapcsolatfelvételt 

2012. december Civil kataszter  1 db 

 

Szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása 

Vakbarát verzió elindítása a 

honlapon, intézkedés a 

honlap üzemeltető felé. 

2014. december Vakbarát verzió 

működése 

1 db 

 

Az ügyintézéshez szükséges 

letölthető nyomtatványok 

kialakítása a honlapon 

legalább 5 ügytípusban 

2014. december Az ügyintézéshez 

szükséges 

elektronikusan elérhető 

nyomtatványok száma 

legalább 5 db  azonban az 

önkormányzat 

feladatváltozások miatt 

az aktualizálásuk 

szükséges, ezért az 

eredeti határidővel marad 

a feladat. 

Megvizsgálja, hogy a helyi 

lap hogyan lehetne 

elektronikusan hozzáférhető. 

2011. június Képviselőtestületi 

tájékoztató száma az 

eredményről 

1 db  a helyi lap 

elektronikusan 

hozzáférhető az 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________73. 

N y á r l ő r i n c , 2013. május 30. napján. 

Tevékenység Határidő Indikátor Célérték Teljesülés 2010-2012 

években 

önkormányzati honlapon 

Az Önkormányzat továbbra 

is támogatja a Nyárlőrinci 

Hírmondó megjelenését, 

melyben fokozott figyelmet 

fordít az esélyegyenlőségi 

program cél-csoportjait 

érintő kérdésekben történő 

tájékoztatásra. 

Folyamatosan Lap megjelenések 

száma 

évi 12 szám 

 

Az új önkormányzati 

beruházásoknál kiemelten 

figyelemmel kell kísérni az 

akadálymentes építészeti 

kialakítás megvalósulását 

Folyamatos Tervezői egyeztetés 

írásos emlékeztetője 

új beruházásonként 1 

db 

nem volt új beruházás 

Kistérségi Kulturális 

Stratégia 2009‐2013 

felülvizsgálatának 

kezdeményezése 

2011.június Továbbított 

kezdeményezés száma  

 1 db A kistérség megszűnése 

miatt a feladat törlendő 

Falunap és a Falukarácsony 

megszervezése 

Évenként Megtartott 

rendezvények száma 

évente 1 db 

 

Pályázatok benyújtása, 

Közmunkaprogramok 

szervezése. 

Folyamatosan Benyújtott pályázatok 

száma, 

foglalkoztatásban 

részvevők száma 

évi 1 db pályázat, 

évenként 10 fő 

 a vállat létszám 2-3 

szorosa is megvalósult 

az elmúlt években 
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Tevékenység Határidő Indikátor Célérték Teljesülés 2010-2012 

években 

A közhasznú, közcélú 

foglalkoztatást, 

közmunkaprogram 

lehetőségeiről tájékoztatást 

szervezünk az érintett az 51-

61 éves korosztálynak, a 

mélyszegénységben élőknek 

és a nők részére. A 

Művelődési Ház vegye fel a 

2011. évi programjába 

2011. december Megrendezett 

programok száma 

2 db  a Művelődési Ház 

helyett a Polgármesteri 

Hivatalban történt 

A kistérségi foglalkoztatási 

koncepcióban a fiatal 

felnőttek munkaerő piaci 

esélyeinek növelésére 

javaslatok kidolgozását kell 

kezdeményezni 

2012. december Foglalkoztatási 

koncepció 

kiegészítésének 

kezdeményezése 

1 db A kistérség megszűnése 

miatt a feladat törlendő 

Munkaerő piaci tréning 

szervezése (a Munka-ügyi 

Hivatallal összehangolva). 

2012. december Megrendezett 

programok száma 

1 db A Munkaügyi Központtal 

történt megállapodás 

alapján folyamatban 

Internet oktatás, az arra 

fogékonyaknak, távmunka 

és egyéb lehetőségek 

figyelembevételével 

2012. december Megrendezett 

programok száma 

1 db 2013-ban valósul meg 15 

fő részvételével, a 

szervezés folyamatban 

Oktatás 

A községi iskola és óvoda, 

mint tagintézmény az éves 

beszámolójában értékeli a 

Kistérségi Közoktatási 

Esélyegyenlőségi 

Intézkedési Terv 

megvalósítását 

Folyamatos beszámoló száma 

évenként  

1 db A közoktatás állami 

feladat lett, ezért a 

feladat e vonatkozásban 

törlendő 

A Kistérségi Közoktatási 

Esélyegyenlőségi 

Intézkedési Terv 

felülvizsgálatának 

kezdeményezése  

Folyamatos Felülvizsgált Kistérségi 

Közoktatási 

Esélyegyenlőségi 

Intézkedési Terv száma 

kétévenként 

1 db A közoktatás állami 

feladat lett, ezért a 

feladat törlendő 
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Tevékenység Határidő Indikátor Célérték Teljesülés 2010-2012 

években 

A Közoktatási intézkedési 

terv Kecskemét 

Kistérségben-tervben 

meghatározottakat évente 

értékelni kell, 2010-ben 

pedig kötelezően felül kell 

vizsgálni. 

Folyamatos Felülvizsgált terv 

száma 

1 db A közoktatás állami 

feladat lett, ezért a 

feladat törlendő 

Egyéb területek 

Az önkormányzati 

esélyegyenlőségi program, 

tervek kétévenkénti 

felülvizsgálata során a 

jövőben is alkalmazni kell az 

Állampolgári Tanács 

módszerét 

Folyamatos Az Állampolgári Tanács 

üléseinek száma 

1 db Folyamatban 

Az Önkormányzat anyagi 

lehetőségeihez mérten 

továbbra is támogatja a 

Polgárőr Egyesület 

működését 

minden év 

szeptember 

Folyósított támogatás 

száma 

évenként 1 db  az önkormányzat 350 

e Ft támogatást nyújtott 

évente 

Bűnmegelőzési koncepció 

kiegészítése 

2011.január Módosított koncepció 1 db átütemezve 2015. január 

hónapra 

A község honlapján 

közzétesszük a Települési 

Esélyegyenlőségi Programot 

és az Nyárlőrinci 

Hírmondóban részletes 

tájékoztatás adunk a 

tartalmáról. 

2010. június  Megjelenés száma 2 db 

 

Sport koncepció 

kiegészítése. 

2011. június  Kiegészítés 

képviselőtestület elé 

terjesztésének száma 

1 db átütemezve 2015. június 

hónapra 

 
6 Monitoring 

6.1. ÁLTALÁNOS MEGKÖZELÍTÉS 

A monitoring valamilyen objektum vagy tevékenység kiválasztott sajátságainak hosszú időn keresztül 
történő, rendszeres megfigyelésekkel vagy mintavételekkel történő nyomon követé-se. 
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A monitoring rendszer a monitoring tevékenység folytatása céljából létrehozott intézmények, 
szervezetek, testületek és eszközök, eljárásrendek, valamint ezek együttes működtetése érdekében 
foganatosított intézkedések összessége. 

A monitoring rendszer kialakításának célja, hogy időszerű és releváns információkat biztosítson a 
célkitűzések megvalósulásának nyomon követéséhez, alapot szolgáltasson az esetleges korrekciós 
lépések tervezéséhez, biztosítsa az átláthatóságot, a beszámolások alapjául szolgáló valós 
információkat és megalapozza a hiteles tájékoztatást. 

A Települési Esélyegyenlőségi Program fizikai megvalósításának rendszeres vizsgálata, nyomon 
követése is folyamatos adatgyűjtésen alapszik, amely alapján az önkormányzat vezetése vizsgálhatja 
a tevékenység előrehaladását, a kitűzött célok megvalósulását. 

Értékelés: A Program megvalósulásának meghatározott időpontokban elvégzett részletes elemzése, 
amelynek célja a Program és az Intézkedési tervben foglalt tevékenységek eredményeinek vizsgálata. 
Ezen túlmenően az értékelés célja a program egészének rendszeres átgondolása, és ennek alapján a 
szükséges módosítások kidolgozása. 

Indikátorok: a Program eredményeinek vagy hatásainak mérésére szolgáló mutatószámok. 

A monitoring rendszer megtervezésének első lépése annak meghatározása, hogy melyek lesznek 
azok a kulcselemek, amelyeket ellenőrizni szeretnénk. Az egyes tevékenységeket, határidőket és 
indikátorokat az Intézkedési tervben rögzítettük. 

Második lépésben meg kell határozni, hogyan biztosítsuk a szükséges információkat, azaz hogyan kell 
az adatokat összegyűjteni. Az adatgyűjtést a Polgármesteri Hivatal végzi. 

A monitoring tevékenység harmadik lépése az adatgyűjtés befejezését követően a jelentés 
elkészítése. A jelentés alapvető célja a Program megvalósulás és a tervezett célok közötti eltérések 
vizsgálata. E vizsgálatok keretében, amennyiben az elért eredmények és célok között az eltérés a 
megengedhetőnél nagyobb, elemezni kell az okokat, és javaslatokat kell adni a szükséges 
módosításokra. 

6.2. A MONITORING SZERVEZETE 

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 a 
Polgármesteri Hivatal útján kétévente tájékoztatja az indikátorok teljesüléséről és gondoskodik 
az Önkormányzat Esélyegyenlőségi Program kétévenkénti felülvizsgálatáról. 
 

7. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága (konzultáció, publikáció, panaszkezelés) 

Az államigazgatás szervei és az állampolgárok, valamint a civil szervezetek közötti párbeszéd fontos 
eszköze a tervezett intézkedésekről folytatott társadalmi vita, a konzultáció. 

A konzultáció folyamatos tevékenység, amelyet a stratégia kialakításának és felülvizsgálatának 
folyamatában szükséges megtenni. A Települési Esélyegyenlőségi Program formális konzultációs 
eszköze az Állampolgári Tanács. Nyárlőrinc Község Önkormányzata a rendszeres felülvizsgálatok 
során is alkalmazni kívánja a módszertant. Különös hangsúlyt fektet arra, hogy a kisebbségi, 
hátrányos helyzetű csoportok elérése is megtörténjen. 

A program eredményes megvalósulását döntően befolyásolja, hogy az érintettek elkötelezettek-e és 
aktív részvételükkel támogatják-e a program végrehajtását. 
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Éppen ezért szükséges minden elérhető eszközt és helyi médiumot bevonni a támogató szakmai és 
társadalmi környezet kialakítása érdekében. 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata Települési Esélyegyenlőségi Programja nyilvános. A dokumentum 
az önkormányzat honlapján megtekinthető: 

(http://www.nyarlorinc.hu/index.php?page=menupont&oldal=190&hider=190&nyelv=hu) 

A nyilvánosság folyamatos biztosítása érdekében legalább kétévente tájékoztatni kell a program 
megvalósításában elért eredményekről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézmények, az 
együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit és a lakosságot a település honlapján és a 
Nyárlőrinci Hírmondóban. 

Panaszkezelés 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata lehetőséget biztosít esélyegyenlőségi kérdésekben a 

panasztételre, a kivizsgálásért felelősek: 

 első bejelentés: Esélyegyenlőségi Referens 

 ismételt bejelentés: Jegyző 

 intézkedés kezdeményezése: Polgármester 

Egyebekben a panaszkezelési eljárásra a 2004. évi XXIX. törvény 141-143. §- ai vonatkoznak. 
 
8 A Települési Esélyegyenlőségi Program elfogadása 
Nyárlőrinc Község Képviselő-testülete törvényi kötelezettségének eleget téve, a Települési 
Esélyegyenlőségi Programban részletezett elvek minél szélesebb érvényesülése, és a célok hatékony 
megvalósítása érdekében, a ………………/2012. számú határozatával elfogadta Önkormányzatának 
felülvizsgált Települési Esélyegyenlőségi Programját. 

 

*** 
 

2.) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi 
ellátásáról 

 
Pap Sándor polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek 
kérdése, kiegészítése? 
 
Horváthné Dékány Judit: Annyival szeretné kiegészíteni a beszámolót, hogy az 
ellenőrzés megállapította, hogy magas az ellátottak létszáma. Az ellátottaknak 
igyekszik maximális segítséget nyújtani. 
Szeretné még elmondani, hogy munkája során a nemrég megkezdett tanulmányait 
nagymértékben tudja hasznosítani.  
 
Pap Sándor polgármester: Szeretné megköszönni a lelkiismeretes, odaadó 
munkáját, melyet még szabadideje terhére is végez. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerint a 2012. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi beszámoló elfogadását. 
 

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

 
78/2013. (V. 30.) Kt. határozat 
Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgálat 2012. évi munkájáról 

http://www.nyarlorinc.hu/index.php?page=menupont&oldal=190&hider=190&nyelv=hu
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H A T Á R O Z A T  

 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 2012. évi ellátásáról 
szóló értékelést megtárgyalta, és elfogadta.  

Felelős: Zayzon Jenőné jegyző 
Határidő: 2013. május 31. 

 
3.) Tiszakécske Város Önkormányzatával ellátási szerződés megkötése 

gyermekjóléti és családsegítő, házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás feladatainak ellátására 

 
Pap Sándor polgármester: Felkéri Zayzon Jenőné jegyzőt, hogy a napirendi ponttal 
kapcsolatos előterjesztését tegye meg. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Az elmúlt testületi ülésen a képviselő-testület elfogadta a 
társulás megszűnését a gyermekjóléti szolgálat, családsegítés és a házi 
segítségnyújtás tekintetésben. Tiszakécske Város ezen feladatok ellátását 2013. 
július 1-jével felvállalta, de nem társulás keretében, hanem feladat átvállalással. A 
feladat ellátására a normatívát Tiszakécske Város fogja megigényelni, amely 
azonban nem elegendő, tehát ki kell majd egészíteni.  
Kéri a képviselő-testülettől a feladat ellátási szerződés, valamint a megállapodás 
elfogadását. 
 

Hajagos Antal képviselő: Az ellátási szerződés 6. pontjában az szerepel, hogy 
rendeletet Tiszakécske alkothat ezzel kapcsolatban. 
 
Zayzon Jenőné jegyző: Rendeletet csak az alkothat, aki a feladatot ellátja, ebben az 
esetben Tiszakécske, és Nyárlőrinc Önkormányzat fele beszámolási és tájékoztatási 
kötelezettsége van. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek Tiszakécske Város 
Önkormányzatával szerződés megkötését a gyermekjóléti szolgálat, családsegítés, a 
házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak 
ellátására az előterjesztés szerint. 
 

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

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
79/2013. (V. 30.) normatív határozata 
Tiszakécske Város Önkormányzatával szerződés megkötése 
a gyermekjóléti szolgálat, családsegítés, a házi segítségnyújtás 
és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátására 
 

H A T Á R O Z A T  
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1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 96. § (1) bekezdése alapján 
jóváhagyja Tiszakécske Város Önkormányzata és 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata között a gyermekjóléti 
feladatokkal kapcsolatos ellátási szerződés megkötését.  

2.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 90. § (4) bekezdésében foglaltak alapján 
jóváhagyja Tiszakécske Város Önkormányzata és 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata közötti megállapodást, 
amely a családsegítő szolgálat, a házi segítségnyújtás 
és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátását 
tartalmazza. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Pap Sándor 
polgármestert a szerződések aláírására. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
1.sz.melléklet a 79/2013. (V. 30.) Kt. határozatához 

 
 

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
 
Mely létrejött egyrészről Tiszakécske Város Önkormányzata (Tiszakécske, Kőrösi u. 2. 
adószám: 15724650-2-03, képviseli Kovács Ernő polgármester, a továbbiakban: 
Önkormányzat), másrészről a Nyárlőrinc Község Önkormányzata (6032 Nyárlőrinc, Dózsa 
György út 34., adószám: 15338253-2-03) képviseli Pap Sándor polgármester, 
továbbiakban Önkormányzat) között Nyárlőrinc közigazgatási területén a gyermekjóléti 
szolgálat ellátására a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 96. § (1) bekezdése alapján az alulírott napon és helyen 
az alábbi feltételek mellett: 
 

1. Tiszakécske Város Önkormányzata az Egyesített Szociális Intézmény és 
Egészségügyi Központ intézménye útján a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39-40. §-ban foglalt gyermekjóléti 
feladatok ellátását biztosító intézményt is működtet.  

Működési engedélyének száma: gyermekjólét: BKC/001/339-5/2013. 

2. Jelen szerződéssel Tiszakécske Város Önkormányzata vállalja, hogy a gyermekjóléti 
szolgáltatás feladatait Nyárlőrinc község közigazgatási területén az általa fenntartott 
Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ útján biztosítja, amely 
rendelkezik a gyermekjóléti szolgáltatás személyi és tárgyi feltételeivel. 

3.1. Jelen szerződésben megnevezett feladatellátásban érintett dolgozó felett a 
munkáltatói jogokat az Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ 
(6060 Tiszakécske, Vörösmarty u. 11.) intézményvezetője gyakorolja. A 
munkavállaló megbízása, kinevezése és felmentése előtt Nyárlőrinc Község 
polgármesterének előzetes írásos véleménye, egyetértése szükséges a dolgozóval 
a munkajogi szerződés megkötéséhez, valamint annak felbontásához.  

3.2. Munkajogviszony a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott képesítési 
követelményeknek megfelelő végzettségű dolgozóval létesíthető. 
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3.3.  A szolgáltatási feladatok megvalósítása érdekében alkalmazott szakdolgozók 
feladatait, munkaköri kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a 
munkáltatói jog gyakorlója írásban, személyre szabottan határozza meg. 

4. Jelen szerződés 2013. július 1-jén lép hatályba és határozatlan ideig szól. 

5. Tiszakécske Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy jelen szerződésben 
meghatározott szolgáltatások ellátására vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit, a 
szakmai követelményeket, a nyilvántartási kötelezettségeket, valamint az adatkezelés 
és adatvédelem szabályait ismeri és azokat az általa fenntartott intézmény 
vezetőjével minden tekintetben betartatja.  

6. Nyárlőrinc településen a gyermekjóléti ellátást kérők számára a szolgáltatás 
igénybevételével kapcsolatos helyi rendelet megalkotására Tiszakécske Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult.  

7. A megállapodó önkormányzatok az ellátáshoz a mindenkori jogszabályok alapján 
állami finanszírozást vesznek igénybe. A helyi önkormányzatok működésének 
támogatását az ellátási szerződésben szereplő normatíva esetében minden esetben 
a Magyarország adott évi központi költségvetéséről szóló törvényben 
meghatározottak szerint kell leigényelni a Magyar Államkincstártól.  

8. Nyárlőrinc Község Önkormányzata nyilatkozik, hogy a gyermekjóléti szolgáltatás 
költségeit tárgyhó 20. napjáig az OTP Bank Nyrt. tiszakécskei fiókjánál vezetett 
Tiszakécske Önkormányzata 11732208-15338112 számú számlára átutalja. 
Amennyiben Nyárlőrinc Község Önkormányzata jelen ellátási szerződésben foglalt 
határidőre a számlázott összeget a megadott számlára nem utalja át, úgy a dolgozó 
személyi juttatása nem kerül kifizetésre. 

9. Tiszakécske Város Önkormányzata az Egyesített Szociális Intézmény és 
Egészségügyi Központ útján a feladat ellátásáról gyermekjóléti szolgálat esetében 
minden év május 1. napjáig, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltak alapján értékelést, 
beszámolót készít az önkormányzatok részére. Az ellátási szerződésben szereplő 
szolgáltatás működési engedélyével kapcsolatos adminisztratív, könyvelési, 
személyügyi feladatokat Tiszakécske Város Polgármesteri Hivatala végzi. 

10. Tiszakécske Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy az Egyesített Szociális 
Intézmény és Egészségügyi Központ útján az ellátás során az Szt.-ben 
meghatározott tájékoztatási és értesítési kötelezettségének eleget tesz. 

11. A szolgáltatás ellátásával kapcsolatos panaszokat az Egyesített Szociális Intézmény 
és Egészségügyi Központ a Gyvt. rendelkezései szerint köteles megvizsgálni. 
Amennyiben az ellátással kapcsolatos panasz az Önkormányzathoz érkezik, azt az 
Önkormányzat kivizsgálás céljából megküldi az Egyesített Szociális Intézmény és 
Egészségügyi Központ részére, amely a panaszt megvizsgálja, és a vizsgálat 
eredményéről az Önkormányzatot 15 napon belül tájékoztatja. 

12. Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ köteles a jogszabályban 
előírt adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni, illetve az Önkormányzat kötelező 
adatszolgáltatásának segítése érdekében a statisztikai adatgyűjtéshez adatokat az 
Önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 

13. Jelen szerződés 2., illetve 6-7. pontjainak megszegése esetén a másik fél a 
szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. A szerződés azonnali hatályú felmondása 
esetén Nyárlőrinc Község Önkormányzata köteles az ellátásban levő személyek 
gondozását biztosítani, a szolgáltatást működtetni. Amennyiben a másik félnek a 
szerződésszegésből eredően kára keletkezik, úgy a szerződésszegő fél köteles a 
szerződésszegéssel okozott kárt teljes mértékben megtéríteni. 
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14. Az Önkormányzat részéről a szerződés azonnali hatályú felmondásának helye van 
akkor is, ha az ellátásokra vonatkozó működési engedélyt bármilyen ok miatt a 
működés engedélyező szerv visszavonja.  

15. Jelen szerződést rendes felmondással – kizárólag írásban és az indok 
megjelölésével – bármelyik fél 2 hónapos felmondási idővel felmondhatja. 

16. Az esetlegesen felmerülő jogvitákkal kapcsolatosan a felek – a hatáskörtől függően – 
kikötik a kecskeméti illetékes bíróság kizárólagos illetékességét. 

17. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény vonatkozó rendelkezései az 
irányadók. 

18. Ezen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
aláírták. 

 
*** 

 
2.sz.melléklet a 79/2013. (V.30.) Kt. határozathoz 

 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 
Mely létrejött egyrészről Tiszakécske Város Önkormányzata (Tiszakécske, Kőrösi u. 2. 
adószám: 15724650-2-03, képviseli Kovács Ernő polgármester, a továbbiakban: 
Önkormányzat), másrészről a Nyárlőrinc Község Önkormányzata (6032 Nyárlőrinc, Dózsa 
György út 34., adószám: 15338253-2-03) képviseli Pap Sándor polgármester, 
továbbiakban Önkormányzat) között Nyárlőrinc község közigazgatási területén a 
családsegítő, a házi szociális gondozás, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
feladatainak ellátása érdekében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 90. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az alulírott 
napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 
 

1. Tiszakécske Város Önkormányzata az Egyesített Szociális Intézmény és 
Egészségügyi Központ intézménye útján a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottak szerint 63. § házi 
segítségnyújtás, 64. § családsegítés, 65. § jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
ellátását biztosító intézményt is működtet.  

Működési engedélyek száma:  

Családsegítő szolgálat: BKC/001/1680-1/2013. 

 Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: BKC/001/1677-1/2013. 

2. Jelen szerződéssel Tiszakécske Város Önkormányzata vállalja, hogy a házi 
segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a családsegítést 
Nyárlőrinc község közigazgatási területén az általa fenntartott Egyesített Szociális 
Intézmény és Egészségügyi Központ útján biztosítja.  

3.1. Jelen szerződésben megnevezett feladatellátásban érintett dolgozók felett a 
munkáltatói jogokat az Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ 
(6060 Tiszakécske, Vörösmarty u. 11.) intézményvezetője gyakorolja. A 
munkavállaló megbízása, kinevezése és felmentése előtt Nyárlőrinc Község 
polgármesterének előzetes írásos véleménye, egyetértése szükséges a dolgozóval 
a munkajogi szerződés megkötéséhez, valamint annak felbontásához.  



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________82. 

N y á r l ő r i n c , 2013. május 30. napján. 

3.4. Munkajogviszony a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott képesítési 
követelményeknek megfelelő végzettségű dolgozóval létesíthető. 

3.5.  A szolgáltatási feladatok megvalósítása érdekében alkalmazott szakdolgozók 
feladatait, munkaköri kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a 
munkáltatói jog gyakorlója írásban, személyre szabottan határozza meg. 

19. Jelen szerződés 2013. július 1-jén lép hatályba és határozatlan ideig szól. 

20. Tiszakécske Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy jelen szerződésben 
meghatározott szolgáltatások ellátására vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit, a 
szakmai követelményeket, a nyilvántartási kötelezettségeket, valamint az adatkezelés 
és adatvédelem szabályait ismeri és azokat az általa fenntartott intézmény 
vezetőjével minden tekintetben betartatja.  

21. Nyárlőrinc községben az ellátást kérő házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtásban résztvevők számára a szolgáltatás esetében a térítési díj 
megállapítására, valamint a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó helyi rendelet 
megalkotására Tiszakécske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult.  

22. A megállapodó önkormányzatok az ellátáshoz a mindenkori jogszabályok alapján 
állami finanszírozást vesznek igénybe. Nyárlőrinc Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatala a megállapodásban szereplő normatívákat a jogszabályban előírt 
határidőben a Magyar Államkincstáron keresztül megigényli. 

A megállapodó önkormányzatok - Magyarország adott évi központi költségvetéséről 
szóló törvényben előírtak alapján - igénylik le az ellátás után járó támogatásokat. 
Amennyiben Nyárlőrinc jogosult a leigénylésre, úgy a kapott összeg 100%-át köteles 
Tiszakécske Város Önkormányzatának továbbutalni. 

23. Nyárlőrinc Község Önkormányzata nyilatkozik, hogy az állami finanszírozáson 
túlmenően a családsegítés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás ellátásához települési hozzájárulást fizet a feladat ellátásával 
kapcsolatban felmerülő költségek tekintetében, melyet minden tárgy hó 20. napjáig 
OTP Bank Nyrt. Tiszakécskei fiókjánál vezetett Tiszakécske Önkormányzata 
11732208-15338112 számú számlájára átutal. Amennyiben Nyárlőrinc Község 
Önkormányzata jelen ellátási szerződésben foglalt határidőre a összeget a megadott 
számlára nem utalja át, úgy a dolgozó személyi juttatása nem kerül kifizetésre. 

24. Tiszakécske Város Önkormányzata az Egyesített Szociális Intézmény és 
Egészségügyi Központ útján a feladatok ellátásáról a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi XXXI. törvényben foglaltak szerint minden év 
augusztus 31. napjáig értékelést, beszámolót készít az önkormányzatok részére.  
Az ellátási szerződésben szereplő szolgáltatások a működési engedélyével 
kapcsolatos adminisztratív, a könyvelési, a személyügyi feladatokat Tiszakécske 
Város Polgármesteri Hivatala végzi. 

25. Tiszakécske Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy az Egyesített Szociális 
Intézmény és Egészségügyi Központ útján az ellátás során az Szt.-ben 
meghatározott tájékoztatási és értesítési kötelezettségének eleget tesz. 

26. Az intézményi ellátással kapcsolatos panaszokat az Egyesített Szociális Intézmény 
és Egészségügyi Központ az Szt. rendelkezései szerint köteles megvizsgálni. 
Amennyiben az ellátással kapcsolatos panasz az Önkormányzathoz érkezik, azt az 
Önkormányzat kivizsgálás céljából megküldi az Egyesített Szociális Intézmény és 
Egészségügyi Központ részére, amely a panaszt megvizsgálja, és a vizsgálat 
eredményéről az Önkormányzatot 15 napon belül tájékoztatja. 

27. Egyesített Szociális Intézmény és Egészségügyi Központ köteles a jogszabályban 
előírt adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni, illetve az Önkormányzat kötelező 
adatszolgáltatásának segítése érdekében a statisztikai adatgyűjtéshez adatokat az 
Önkormányzat rendelkezésére bocsátani. 
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28. Jelen szerződés 2., illetve 6-7. pontjainak megszegése esetén a másik fél a 
szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. A szerződés azonnali hatályú felmondása 
esetén Nyárlőrinc Község Önkormányzata köteles az ellátásban levő személyek 
gondozását biztosítani, a szolgáltatást működtetni. Amennyiben a másik félnek a 
szerződésszegésből eredően kára keletkezik, úgy a szerződésszegő fél köteles a 
szerződésszegéssel okozott kárt teljes mértékben megtéríteni. 

29. Az Önkormányzat részéről a szerződés azonnali hatályú felmondásának helye van 
akkor is, ha az ellátásokra vonatkozó működési engedélyt bármilyen ok miatt a 
működés engedélyező szerv visszavonja.  

30. Jelen szerződést rendes felmondással – kizárólag írásban és az indok 
megjelölésével – bármelyik fél 2 hónapos felmondási idővel felmondhatja. 

31. Az esetlegesen felmerülő jogvitákkal kapcsolatosan a felek – a hatáskörtől függően – 
kikötik a kecskeméti illetékes bíróság kizárólagos illetékességét. 

32. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény vonatkozó rendelkezései az 
irányadók. 

33. Ezen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
aláírták. 

 
*** 

 
4.) Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának módosítása 
 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az írásos előterjesztést 
megkapták. Az anyagból is kitűnik, hogy a testület áprilisban már egyszer elfogadta 
az Alapszabály módosítását.  
Kecskemét Önkormányzata módosította az Egyesület által elfogadott, és az 
önkormányzatoknak már korábban elfogadásra kiküldött alapszabályt.  
A mostani módosítást az Alapszabályban végrehajtott formai változtatások 
indokolják. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a tervezet szerint az 
Alapszabály módosításának elfogadását. 
 

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

 
80/2013. (V. 30.) Kt. határozat 
Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 
Alapszabályának újbóli módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület alapszabályát – a 
határozat mellékletében jelzett újbóli módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglaltak szerint - elfogadta. 
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Felelős: Pap Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Melléklet a 80/2013. Kt. határozathoz 

 
 

  

„ARANYHOMOK” 

KISTÉRSÉGFEJLESZTÉSI 

EGYESÜLET 
ALAPSZABÁLYA 

 
- módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva – 

 
Kecskemét, 2012. április 12. 

 

 

PREAMBULUM 

 
Alapító önkormányzatok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései 
alapján az önkormányzatok közötti együttműködés továbbfejlesztése, a kistérségi érdekek 
határozottabb képviselete, a települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési, 
vidékfejlesztési programok kialakítása, megvalósítása céljából kistérségfejlesztési 
egyesületet hoztak létre, amelynek jelen Alapszabályát az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) rendelkezéseinek megfelelően az 
alábbiak szerint aktualizáltak: 
 

I. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE 

 
„ARANYHOMOK” Kistérségfejlesztési Egyesület 

 

II. AZ EGYESÜLET RÖVIDÍTETT NEVE 

 
„ARANYHOMOK” Egyesület 

 

III. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE 

 
 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Pf.: 144. 
 

IV. AZ EGYESÜLET TELEPHELYEI, FIÓKTELEPEI 

 
1. Az Egyesület telephelyei: 

6000 Kecskemét, Rákóczi út 3. 
6000 Kecskemét, Balaton u. 19. 
 

2. Az Egyesület fióktelepei: 
6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2. 
6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 1. 

 

V. AZ EGYESÜLET ALAPÍTÓ TAGJAI 
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 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Kecskemét 

 Tiszakécske Város Önkormányzata Tiszakécske 

 Lajosmizse Város Önkormányzata Lajosmizse 

 Kerekegyháza Nagyközség Önkormányzata Kerekegyháza 

 Lakitelek Nagyközség Önkormányzata Lakitelek 

 Ágasegyháza Község Önkormányzata Ágasegyháza 

 Ballószög Község Önkormányzata Ballószög 

 Felsőlajos Község Önkormányzata Felsőlajos 

 Fülöpháza Község Önkormányzata Fülöpháza 

 Helvécia Község Önkormányzata Helvécia 

 Jakabszállás Község Önkormányzata Jakabszállás 

 Kunbaracs Község Önkormányzata Kunbaracs 

 Ladánybene Község Önkormányzata Ladánybene 

 Nyárlőrinc Község Önkormányzata Nyárlőrinc 

 Orgovány Község Önkormányzata Orgovány 

 Szentkirály Község Önkormányzata Szentkirály 

 Tiszaug Község Önkormányzata Tiszaug 

 Városföld Község Önkormányzata Városföld 

 

VI. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS  
AZ ÁLTALA FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK 

 
1. Az Egyesület célja: 
 
1.1.  - a regionális és kistérségi szempontból fontos fejlesztések támogatása, az ehhez 

kapcsolódó tevékenységek koordinálása,  
- hazai és nemzetközi pályázati lehetőségek felkutatása, pályázatírás, 

pályázatkiírás, 
- Euroatlanti integráció elősegítése, 
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának 

elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,  
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 
- nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, 
- területfejlesztés, 
- agrárstruktúra- és vidékfejlesztés, 
- környezetvédelem, 
- természet és állatvédelem, 
- kulturális örökség megóvása, 
- turizmusfejlesztés, 
- mikro- kis- és középvállalkozások támogatása, 
- közös területfejlesztési programok kialakítása, megvalósítása. 

 
A fenti célok megvalósítása érdekében: 
- közös pénzalapot hoz létre, 
- közreműködik az egy önkormányzat teherbíró képességét meghaladó innovatív 

beruházások megvalósításában,  
- közreműködik a kistérség viszonylag homogén gazdasági-társadalmi helyzetéből 

adódó speciális problémák megoldásában, 
- támogatja – az együttműködésből származó összehangolt tervezés nyújtotta 

előnyök kihasználásával – az egységes kistérségi menedzsment érvényesítését,  
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- támogatja a kistérség nagyobb térségek együttműködéséhez történő integrációját. 
 
1.2. Az Egyesület által folytatott tevékenységi körök TEÁOR ’08 szerinti besorolása a 

következő: 

Az Egyesület főtevékenysége: 

 94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
 

További tevékenységek: 

01.61 Növénytermesztési szolgáltatás 

01.62 Állattenyésztési szolgáltatás 

02.40 Erdészeti szolgáltatás 

10.39 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás 

18.14 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 

32.99 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység 

47.11 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 

47.21 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme 

47.29 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem  
47.41 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme 

47.42 Telekommunikációs termék kiskereskedelme 

47.59 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme 

47.61 Könyv-kiskereskedelem  
47.62 Újság-, papíráru-kiskereskedelem  
47.64 Sportszer-kiskereskedelem  
47.65 Játék-kiskereskedelem  
47.76 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme 

47.77 Óra-, ékszer-kiskereskedelem  
47.78 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 

47.81 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme 

47.82 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme 

47.89 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme 

47.91 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem 

49.39 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 

49.41 Közúti áruszállítás 

49.42 Költöztetés 

55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 

55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 

58.11 Könyvkiadás 

58.12 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása 

58.13 Napilapkiadás 

58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

58.19 Egyéb kiadói tevékenység 

58.21 Számítógépes játék kiadása 

58.29 Egyéb szoftverkiadás 

59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása 

60.10 Rádióműsor-szolgáltatás 

60.20 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása 

61.10 Vezetékes távközlés 

61.20 Vezeték nélküli távközlés 

61.90 Egyéb távközlés  
62.01 Számítógépes programozás 

http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=0141
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=0142
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7414
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=2223
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=2211
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5211
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5227
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5227
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5248
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5248
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5248
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5247
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5247
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5248
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5248
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5248
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5248
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5248
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5262
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5262
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5262
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=6023
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=6024
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=6024
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5523
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=5523
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=2211
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=2211
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7240
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7240
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7240
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7240
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7240
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7487
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=6420
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=6420
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=6420
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=6420
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=6420
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7222
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62.02 Információ-technológiai szaktanácsadás 

62.03 Számítógép-üzemeltetés  
62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 

62.01 Számítógépes programozás 

63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 

63.12 Világháló-portál szolgáltatás 

63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás  
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

69.10 Jogi tevékenység 

69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 

70.21 PR, kommunikáció 

70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

71.11 Építészmérnöki tevékenység 

71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

72.19 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 

72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 

73.11 Reklámügynöki tevékenység 

73.12 Médiareklám 

73.20 Piac-, közvélemény-kutatás 

74.10 Divat-, formatervezés 

74.20 Fényképészet 
74.30 Fordítás, tolmácsolás 

74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

77.21 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 

77.22 Videokazetta, lemez kölcsönzése 

77.29 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 

77.33 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) 

77.40 Immateriális javak kölcsönzése 

78.10 Munkaközvetítés 

78.20 Munkaerőkölcsönzés 

78.30 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás  
79.11 Utazásközvetítés 

79.12 Utazásszervezés 

79.90 Egyéb foglalás 

82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás 

82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 

82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

82.91 Követelésbehajtás 

82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás  
85.32 Szakmai középfokú oktatás 

85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás 

85.42 Felsőfokú oktatás 

85.51 Sport, szabadidős képzés 

85.52 Kulturális képzés 

85.59 M.n.s. egyéb oktatás 

85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység 

91.02 Múzeumi tevékenység 

91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 

94.11 Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet 
94.12 Szakmai érdekképviselet 

http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7222
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7230
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7222
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7240
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7230
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7240
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7487
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7020
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7411
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7412
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7414
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7414
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7420
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7420
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7310
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7310
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7440
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7440
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7413
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7487
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7420
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7485
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7414
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7140
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7140
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7140
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7487
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7450
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7450
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7450
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=6330
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=6330
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=6330
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7485
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7485
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7487
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7487
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7485
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=8022
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=8030
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=8030
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=8042
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=8042
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=8042
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=7414
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=9252
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=9252
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=9111
http://www.ksh.hu/apps/vb.teaor08_pkg.teaor_kulcs?teaor_kod=9112
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Az Egyesület cél szerinti közhasznú tevékenységi körei az alábbiak: 
 

72.19 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
85.32 Szakmai középfokú oktatás 
85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás 
85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás 
94.11 Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet 
94.12 Szakmai érdekképviselet 
91.02 Múzeumi tevékenység 
91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 

 
2.) Az Egyesület az Ectv. VII. fejezete szerint működő közhasznú szervezet, amely 

közhasznú tevékenységét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglalt alábbi közfeladatokhoz 
kapcsolódóan végzi: 
1. településfejlesztés, településrendezés; 
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; 
filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi 
védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - 
értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 
15. sport, ifjúsági ügyek. 

3.) A fenti célok megvalósítása érdekében az Egyesület együttműködik minden 
szervezettel, közösséggel és személlyel, amely, illetve aki a közös célok elérése 
érdekében munkálkodik. 

 
4.) Az Egyesület jogi személy. 
 
5.) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független, azoktól támogatást nem kaphat és azoknak támogatást nem nyújthat, megyei, 
helyi önkormányzati választáson képviselőjelöltet nem állít, nem támogat. 

 Az Egyesület politikai tevékenységet a jövőben sem kíván folytatni. 
 
6.) Az Egyesület működése során gazdálkodik vagyonával, szolgáltatásokat nyújt, 

együttműködik nemzetközi, országos és helyi hasonló célú egyesületekkel, társadalmi 
szervezetekkel. 

 

VII. AZ EGYESÜLET TAGJAI 

 
1.) Az Egyesület rendes tagjai az V. pontban megjelölt alapító önkormányzatok. Rendes tag 

lehet továbbá minden más önkormányzat is, amelynek képviselőtestülete – 
határozatban – kinyilvánítja belépési szándékát, elfogadja az Egyesület alapszabályát, 
részt vesz az Egyesület munkájában és fizeti a megállapított tagsági díjat. 

 
2.) Pártoló tag lehet minden más természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel 

nem rendelkező gazdasági és civil szervezet, amely elfogadja az Egyesület 
alapszabályát és a meghatározott célok megvalósítását anyagilag is támogatja. 

 
3.) A rendes tagok évente a lakosságszám és a Taggyűlés által egy főre meghatározott 

tagsági díj szorzatának megfelelő összegű tagsági díjat kötelesek fizetni, melynek 
összege 2013-ban 110,- Ft / fő. A tagsági díjat minden év március 31-ig kell befizetni. 

 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________89. 

N y á r l ő r i n c , 2013. május 30. napján. 

4.) A tagönkormányzatokat az Egyesületben a mindenkori polgármesterek, vagy a 
Képviselőtestület által a polgármesterek helyettesítésére megbízott személyek 
képviselik. 

 
5.) Az Egyesület a kitűzött célok megvalósításához – külön megállapodások alapján – 

igénybe veszi és koordinálja a kistérség más gazdasági és civil szervezetei 
közreműködését. 

 
6.) A tagönkormányzatokat képviselő polgármesterek egyenlő jogokkal vesznek részt az 

Egyesület Taggyűlésén. Őket azonos szavazati jog illeti meg, választók és 
megválaszthatók bármely tisztségre. Jogosultak az Egyesület könyveibe és egyéb 
irataiba betekinteni és felvilágosítást kérni, illetve az Egyesület bármely szervének 
törvénysértő határozatát – a tudomásra jutástól számított 30 napon belül – bíróság előtt 
megtámadni. 

 
7.) A tagság megszűnik: 

 a tagönkormányzat jogutód nélküli megszűnésével, 

 az Egyesület megszűnésével, illetve feloszlatásával, 

 az Egyesületből való kizárással, 

 kilépéssel. 
 a./ Kilépéssel lehet megszüntetni a tagságot a naptári év végével, feltéve, hogy ezen 

szándékát az önkormányzat /tag/ előtte legalább 3 hónappal az Egyesületnek 
bejelentette. A kilépés időpontjáig eleget kell tennie a tagságból eredő 
kötelezettségeinek. 

 b./ Kizárással szűnik meg a tagság: 

 az Alapszabály súlyos megsértése esetén, 

 ha a tag, vagy képviselője a tagsági jogokkal visszaél és ezzel bírósági úton, 
jogerősen megállapított jogtalan előnyt szerez, másoknak kárt okoz, 

 tagdíj-fizetés és egyéb kötelezettségeinek a határidő lejárta után írásbeli 
figyelmeztetés ellenére sem tesz eleget. 
A kizárást az ok részletes feltüntetésével bármely tag írásban kezdeményezheti. A 
kizárásról a Taggyűlés 2/3-os szótöbbséggel nyílt szavazással dönt. 

 

VIII. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE 

 
1.) Az Egyesület szervei: 
 
A.) Az Egyesület legfőbb szerve a tagok /képviselőik/ összességéből álló Taggyűlés. 

 A Taggyűlés ülése nyilvános. A Taggyűlés az Egyesületet érintő valamennyi kérdésben 
jogosult dönteni. 

 A Taggyűlésen az Egyesület pártoló tagjainak, valamint a meghívott szakértőknek 
tanácskozási joguk van.  

 Kizárólag a Taggyűlés hatáskörébe tartozik: 
- döntés a közös beruházások megvalósításáról, 
- döntés a közös céltámogatási kérelmek, pályázatok benyújtásáról, 
- az Egyesület szervezetének és működésének meghatározása, 
- az Egyesület éves költségvetésének, zárszámadásának elfogadása,  
- a számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyása, ezzel egyidejűleg 

közhasznúsági melléklet készítése és elfogadása az Ectv. 29. § (3) – (7) 
bekezdése szerint; 

- az alapszabály módosítása, elfogadása 
- döntés tagok felvételéről, illetve kizárásáról, 
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- a tisztségviselők /Elnök, Elnökhelyettesek, Felügyelő Bizottsági Elnök és tagok/ 
megválasztása, visszahívása, 

- Egyesületi Titkár kinevezése, visszahívása 
- döntés az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesüléséről, 

feloszlásának kimondása. 
 

B.) A Taggyűlés – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással 4 év időtartamra, 4 főből álló 
(1 elnök és 3 elnökhelyettes) Elnökséget választ. 
 
Az Egyesületet az Elnök képviseli. Az Egyesületet az Elnök akadályoztatása vagy 
távolléte esetén – a megválasztott elnökhelyettesek közül – Tiszakécske Város 
Önkormányzatának polgármestere képviseli. Két Taggyűlés közötti időben az Elnökség 
dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a Taggyűlés hatáskörébe. 
Döntéseiről, intézkedéseiről a következő Taggyűlésen köteles beszámolni. Az Elnökség 
ülését a Titkár hívja össze, lehetőleg írásban úgy, hogy az írásbeli meghívó a tagokhoz 
az ülés időpontja előtt legalább 5 nappal megérkezzen. Sürgős vagy indokolt esetben 
telefonon, faxon is értesíthetőek a tagok, ebben az esetben 5 napnál korábbra is 
összehívható az ülés. 

Az Elnökség határozatképes, ha az ülésen legalább 3 tag jelen van. 

Az Elnökség döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Az Elnökség működésének szabályait – a taggyűlésre vonatkozó szabályokat alapul 
véve – maga állapítja meg. 

 
C.)A Taggyűlés – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással, 4 év időtartamra 3 főből álló – 

1 Elnök és 2 tag – Felügyelő Bizottságot választ. A Felügyelő Bizottság közvetlenül a 
Taggyűlésnek van alárendelve, annak köteles évente beszámolni. 
A Felügyelő Bizottság ülését annak Elnöke hívja össze. 
A Felügyelő Bizottság működésére az Elnökség működésére vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni; ezen túlmenően működésének szabályait maga állapítja meg. 
 

2.) Az Egyesület alkalmazottai fölött a munkáltatói jogokat a Titkár gyakorolja. 
 

IX. AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSE 

 
1.) A Taggyűlés és az Elnökség: 

- Taggyűlést szükség szerint, de legalább évente két alkalommal kell tartani. 
- Rendkívüli ülést kell tartani, ha 

a) azt a tagok legalább 1/3-a az ok és a cél megjelölésével kéri, 
b) a bíróság elrendeli. 

- A Taggyűlést az Elnök hívja össze úgy, hogy a Taggyűlés üléseire szóló és a 
napirendet is tartalmazó meghívót az ülés időpontja előtt legalább 8 nappal meg 
kell küldeni az Egyesület valamennyi tagjának. 

- A Taggyűlés határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van. Ha az 
ülést határozatképtelenség miatt el kell halasztani, úgy azt az eredeti napirenddel 
30 napon belül ismételten össze kell hívni. Ekkor a Taggyűlés a megjelentek 
számától függetlenül határozatképes. 

- A Taggyűlés döntéseit nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. 
- Szavazategyenlőség esetén a téma tárgyalását tovább kell folytatni. Ismételt 

szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. 
- A Taggyűlés döntései során mindenkor köteles biztosítani az önkormányzati jogok 

érvényesülését, a tagok egyenjogúságát és igényelni a tagok aktív 
közreműködését. 
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- Az Egyesület tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló éves beszámolót és a 
közhasznúsági jelentést mellékletet – a hozott határozattal – minden évben meg 
kell küldeni a tagönkormányzatok képviselőtestületeinek. 

- Mind a Taggyűlés, mind az Elnökség, mint a Felügyelő Bizottság üléséről 
jegyzőkönyvet kell készíteni, amely az elhangzottaknak a lényegét, míg a hozott 
határozatokat szó szerint rögzíti.  A taggyűlés határozatainak számozása 
évenként kezdődik folyamatos arab sorszámozással, a határozatok jelölése: 
……../…..év/…..hó/….nap/ sz. Taggyűlési Határozat. A taggyűlési 
jegyzőkönyvet aláírja a levezető Elnök és a Taggyűlés által erre kijelölt 1 
hitelesítő tag, az Elnökség üléséről készült jegyzőkönyvet annak minden 
tagja, míg a Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet az Elnök és 
1 hitelesítő tag. 

- Az Egyesület Titkára a Taggyűlés által hozott határozatokat köteles 
haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe. A Titkár köteles az Elnökség 
által hozott döntések nyilvántartását napra készen vezetni, amely nyilvántartásból 
megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és 
ellenzők számaránya. 

- A Titkár köteles a Taggyűlés és az Elnökség által hozott határozatokat – amelyek 
bármely tagot vagy harmadik személyt érintenek – a döntés meghozatalát követő 
15 napon belül, írásban ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek 
megküldeni. 

- A számviteli törvény szerinti beszámoló és közhasznú melléklet jóváhagyását 
kivéve a tagok Taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak. Az Elnökség által 
ülésen kívül javasolt határozat tervezetét 5 napos határidő kitűzésével írásban 
kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban adják meg, kivéve, ha a 
döntéshozatalhoz előzetesen képviselő-testületi vagy közgyűlési döntés 
szükséges. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell 
meghozottnak tekinteni.  
A szavazás eredményéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő 8 
napon belül a Titkár írásban tájékoztatja.  
E pont alkalmazásában az írásbeliségnek megfelel a faxon vagy e-mailen (tag 
képviselője által aláírt és scannelt nyilatkozat csatolásával küldött szavazat). 
Ha bármelyik tag kéri, a Taggyűlést össze kell hívni a határozattervezet 
megtárgyalására. 

- Az Egyesület működésével kapcsolatos döntéseket, határozatokat köteles a 
Titkár a Kecskeméti Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggeszteni a döntés 
meghozatalát követő 8 napon belül, 5 munkanap időtartamra.  
Az Egyesület vállalja, hogy a honlapján az éves beszámolót és a 
közhasznúsági mellékletet közzéteszi, továbbá az Interneten keresztül 
biztosítja, hogy a nyilvánosság folyamatosan értesüljön az Egyesület 
tevékenységéről. 

- Ezen kívül egyedi döntés alapján a helyi vagy megyei sajtó útján is közzé tehetők 
a fontosabb határozatok, döntések. 

 
2.) A Felügyelő Bizottság:  
 A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente egyszer tartja. 
 Feladatai: 

 ellenőrzi az Alapszabály és az Egyesületekre vonatkozó jogszabályok szerinti 
működést, gazdálkodást, a Taggyűlés határozatainak végrehajtását, 

 ellenőrzési tapasztalatairól évente beszámol a Taggyűlésnek, 

 a szervezet gazdálkodásának, folyamatos, időszakonkénti visszatérő vizsgálata, 

 az éves költségvetés tervezetének véleményezése, 

 az éves pénzügyi zárás vizsgálata,  

 írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóról a 
Taggyűlés részére, 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________92. 

N y á r l ő r i n c , 2013. május 30. napján. 

 célzott vizsgálatok lefolytatása. 

- Feladatának ellátása során a vezető tisztségviselőktől jelentést, az Egyesület 
munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az 
Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 
Tevékenysége kiterjed a gazdálkodás célszerűségének a vizsgálatára is. 

- A Bizottság működésének szabályait maga határozza meg. 
- A Bizottság köteles az intézkedésre jogosult Taggyűlést tájékoztatni és annak 

összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: 
a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület 

érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek 
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az 
intézkedésre jogosult Egyesületi Taggyűlés döntését teszi szükségessé, 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
- Az intézkedésre jogosult Egyesületi Taggyűlést a Bizottság indítványára – annak 

megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő 
eredménytelen eltelte esetén az Egyesületi Taggyűlés összehívására a Bizottság is 
jogosult. Ha az arra jogosult Egyesületi Taggyűlés a törvényes működés 
helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Bizottság 
köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 

- A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától 
számított 15 napon belül azokat a társaságokat, amelyeknél már Felügyelő Bizottsági 
tag, írásban köteles tájékoztatni. 

- A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha minden tagja jelen van, határozatait nyílt 
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

3.) A tisztségviselőkre és a Titkárra vonatkozó közös szabályok: 
Az Egyesület tisztségviselőit (Elnök, Elnökhelyettesek, Felügyelő Bizottság Elnöke és 
tagjai) és a Titkárt az Egyesület legfőbb szerve választja meg. 
Tisztségviselő (Elnök, Elnökhelyettes, Felügyelő Bizottság Elnöke és tagja) csak 
Egyesületi tagönkormányzatot képviselő polgármester lehet. A tisztségviselőket a 
Taggyűlés – ha feladataikat nem megfelelően látják el – visszahívhatja. 

Az Egyesületi Elnököt, Elnökhelyetteseket a Taggyűlés 4 éves időtartamra egyszerű 
szótöbbséggel, nyílt szavazással a tagönkormányzatokat képviselő polgármesterek 
közül választja.  

A Titkárt a Taggyűlés nevezi ki és menti fel. Felette az egyéb munkáltatói jogokat az 
Elnökség gyakorolja. A Titkár munkájáért díjazásban részesülhet. 

 A tisztségviselők és a Titkár az Egyesület vezetését az ilyen tisztséget betöltő 
személyektől elvárható fokozott gondossággal, az Egyesület érdekeinek elsődlegessége 
alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az alapszabály, illetve a legfőbb szerv által 
hozott határozatok, kötelezettségeik vétkes megszegésével az Egyesületnek okozott 
károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek. 

 Megszűnik a tisztségviselői megbízás: 
a.)  a megbízás időtartamának lejártával, 
b.)  visszahívással, 
c.)  törvényben szabályozott kizáró ok 
bekövetkeztével, 
d.)  lemondással, 
e.)  elhalálozással. 

 A tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az Egyesület 
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 
hatvanadik napon válik esedékessé, kivéve, ha a legfőbb szerv az új tisztségviselő 
megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a 
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tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések 
megtételében köteles részt venni. 

 A Taggyűlés, valamint az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a 
személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont) a határozat alapján  

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. 

 Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület 
által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél 
szerinti juttatás. 

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki  
a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerve elnöke vagy tagja 

(ide nem értve az Egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget 
nem tölthetnek be), 

b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére 
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 
áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület 
által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak 
megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást – , illetve  

d) az a) − c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
 
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú 
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú 
szervezet vezető tisztségviselője volt – annak  megszűnését megelőző két évben 
legalább egy évig – , 
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 

nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt 

tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést 

alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 

törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 
 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg 
más közhasznú szervezetnél is betölt. 

A tisztségviselők feladatukat díjazás nélkül látják el. 
 

X. AZ EGYESÜLET VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA 

 
 Az Egyesület vagyona a következő forrásokból képződik: 

- a tagok által befizetett tagdíjak, 
- a pártoló tagok hozzájárulásai, befizetései, 
- meghatározott feladatokra leadott céltámogatások, különböző pályázatokon 

elnyert támogatások, 
- a működés során keletkezett egyéb bevételek, 
- az Egyesület céljai megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytat. 

Vállalkozási tevékenységet azonban csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Vállalkozási tevékenységből 
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befolyó összeget a tagok nem osztják fel, hanem a közhasznú cél elérése 
érdekében használják fel, a közhasznú célra fordítják. 

- a könyvelési, ügyviteli feladatokat külön megbízás alapján – szolgáltatás 
formájában – könyvelő igénybevételével látja el. 

 

XI. KÖZHASZNÚSÁGI RENDELKEZÉSEK 

 
1.) Az Egyesület közhasznúsági fokozata: közhasznú. 
 
2.) Az Egyesület tagjain kívül bármely magán és jogi személy is részesülhet a közhasznú 

szolgáltatásokból. 
 
3.) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 

közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget 
egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

  
4.) Az Egyesület nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes, vagy jogi személy, 

illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli, vagy természetbeni 
adománnyal csatlakozhat. Az adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a 
szokásos piaci áron nyilvántartásba veszik. 

 
5.) A vezető szervek tagjaival, valamint a tisztségviselőkkel kapcsolatos 

összeférhetetlenségre az Ectv., valamint az egyéb jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 

 
6.) Az Egyesület hivatalos iratainak kezelése az Egyesület 6000 Kecskemét, Rákóczi út 

3. szám alatti telephelyén, az Egyesület irodájában történik és kerül elhelyezésre. Az 
iratokba való betekintés a Taggyűlés tagjainak bármikor, külső érdeklődőnek írásban 
egyeztetett időpontban lehetséges, ha az nem sérti a személyes adatok védelmére 
vonatkozó jogszabályokat, illetve az Egyesület érdekeit. Az iratbetekintésnél az 
Egyesület Titkárának jelen kell lennie. 

 
7.) Az Egyesület nyilvánosságra hozza a szolgáltatásainak igénybevétele módjáról szóló 

tájékoztatót is. A nyilvánosságra hozatal a helyi média útján történik, valamint 
közzéteszik az Egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán.  

8.) Az Egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely 
nem veszélyezteti az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységének ellátását és 
működésének fenntartását. 

 

XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
1.) Az Alapítók nevében az Egyesület Elnöke jogosult az Egyesület megalakulását követően 

a bírósági nyilvántartásban vétel érdekében eljárni. Az Egyesület a bírósági 
nyilvántartásba vétellel jön létre. A közhasznú szervezetté minősítést a nyilvántartásba 
vétel iránti kérelemmel egyidejűleg kéri. Az alapítók jelen Alapszabályt az Egyesület 
székhelyén elhelyezett hirdető táblán közzé teszik 

 
2.) A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre a hatályos jogszabályok, elsősorban az 

egyesületekről, a közhasznú szervezetekről szóló jogszabályok rendelkezései az 
irányadóak. 

 
Jelen okirat egységes szerkezetbe foglalására a Preambulum, a IV. fejezet, a VI. fejezet 
1.2. és 2. pontok, az 5. pont, a VII. fejezet 1.,2., 3.,5., 7. pontok, a VIII. fejezet 1. A) és B) 
pontjai módosítása, a 2. pont módosítása, a korábbi 3. pont törlése, a IX. fejezet 
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pontjai, a XI. fejezet 3., 6. és 8. pontja módosítása és új, XII. fejezet beiktatása miatt 
került sor. 

 
*** 

 
5.) Közoktatási Társulási Megállapodás módosítása 
 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai az anyaghoz kapcsolódó 
előterjesztést megkapták. (Mellékelve az írásos anyag.) Szóban annyival szeretné 
kiegészíteni, hogy miután az iskola társulás megszűnt és Lakiteleken kialakításra 
került egy bölcsőde, így mind az alapító okiratot mind az SzMSz-t ennek megfelelően  
módosítani kellett. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek a Tisza-menti Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulás társulási megállapodás módosításának, és egységes szerkezetbe foglalt 
szövegezésének, az Eötvös Óvoda Alapító okirat módosításának, és egységes 
szerkezetbe foglalt szövegezésének, a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde SzMSz-ének 
valamint Házirendjének határozat-tervezet szerinti elfogadását. 
 

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

 
81/2013. (V. 30.) Kt. határozat 
Tisza-menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
Társulási megállapodásának, Alapító okiratának valamint 
a kapcsolódó dokumentumok módosításának elfogadása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pap 
Sándor polgármester előterjesztését megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozta: 

1.) Képviselő-testület elfogadja a Tisza-menti Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának 
módosítását és egységes szerkezetbe foglalt 
szövegezését. 

2.) A Képviselő-testület elfogadja az Eötvös Óvoda Alapító 
okiratának módosítását és egységes szerkezetbe foglalt 
szövegezését. 

3.) A Képviselő-testület elfogadja a Szivárvány Óvoda és 
Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

4.) A Képviselő-testület elfogadja a Szivárvány Óvoda és 
Bölcsőde Házirendjét.  

5.)   A Képviselő-testület felhatalmazza Pap Sándor 
polgármestert, hogy a Társulás átalakulásával 
kapcsolatban folyamatban lévő valamennyi ügyben, az 
esetlegesen később felmerülő hiánypótláskor a Képviselő-
testület helyett, nevében teljes jogkörrel eljárjon és aláírjon. 
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Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

Határidő: értelemszerű 
 
6.) Ajánlattételi felhívás a „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. 

főút mentén” című projekttel kapcsolatos kivitelezői feladatok ellátására 
 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület tagjai a kerékpárút-hálózat 
fejlesztése című projekt megvalósításához kapcsolódó kivitelezési feladatok 
elvégzésére kiírt ajánlattételi felhívást megkapták. A kivitelező kiválasztása nyílt 
közbeszerzési eljárás keretében fog történni, tehát a Közbeszerzési értesítőben meg 
kell jelentetni a dokumentációt.  
 
Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés szerint a kivitelezési feladatok 
elvégzésére kiírt ajánlattételi felhívás elfogadását. 
 

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

 
82/2013. (V. 30.) Kt. határozat 
Pályázati felhívás a „Kerékpárút-hálózat fejlesztése  
Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című projekttel  
kapcsolatos kivitelezői feladatok ellátására 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút 
mentén” című, a KÖZOP-3.2/c-08-11-2011-0014 Kódjelű, a 
Közlekedés Operatív Program keretében meghirdetett, 
„Kerékpárút-hálózat fejlesztése” című projekt megvalósításához 
kapcsolódó kivitelezési feladatok elvégzésére kiírt 
ajánlattételi felhívást a melléklet szerint elfogadja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
 

 

Melléklet a 82/2013. Kt. határozathoz 
 

Dokumentum: 

 

DOKUMENTÁCIÓ 

ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ 

 

A KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0014 azonosító számú, „Kerékpárút hálózat fejlesztése 

Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén.” tárgyú projekt keretében a 44. sz. főút melletti kerékpárút 

hálózati szakasz Nyárlőrinc, 44 sz. főút 14+002,34-22+530,98 km szelvények közötti 

kiépítése. 
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Projekt megnevezése, száma: 

„Kerékpárút hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén.” 

KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0014  

Ajánlatkérő: 

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 

AJÁNLATI FELHÍVÁS 

 

3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja 
 

3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja 

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS  
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás 

 X Építési beruházás 

 □ Árubeszerzés 

 □ Szolgáltatásmegrendelés 

 □ Építési koncesszió 

 □ Szolgáltatási koncesszió 

 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

 I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)     

 Hivatalos név: Nyárlőrinc Község Önkormányzata 

 Postai cím: Dózsa György út 34.  

 Város/Község: Nyárlőrinc   Postai  

irányítószám: 6032 

 Ország: Magyarország 

 Kapcsolattartási pont(ok):  Telefon: +36 76 589 001 

 Címzett: Pap Sándor polgármester   

 E-mail: polgarmester@nyarlorinc.hu   Fax: +36 76 589 008 

 Internetcím(ek) (adott esetben) 

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyarlorinc.hu   

  

A felhasználói oldal címe (URL): 

 További információ a következő címen szerezhető be 

     X A fent említett kapcsolattartási pont(ok)  

     □ Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) 

 A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a 

következő címen szerezhetők be: 

     X A fent említett kapcsolattartási pont(ok)  

mailto:polgarmester@nyarlorinc.hu
http://www.nyarlorinc.hu/


Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________98. 

N y á r l ő r i n c , 2013. május 30. napján. 

     □ Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) 

 Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani  

     X A fent említett kapcsolattartási pont(ok)  

     □ Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) 

 I.2) Az ajánlatkérő típusa 

    

 Központi szintű  □  Közszolgáltató  □ 

 Regionális/helyi szintű   X  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] 

       □ 

 Közjogi szervezet  □  Egyéb  □ 

 I.3) Fő tevékenység 

 I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők 

 X Általános közszolgáltatások  □ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 □ Honvédelem  □ Szociális védelem 

 □ Közrend és biztonság  □ Szabadidő, kultúra és vallás 

 □ Környezetvédelem  □ Oktatás 

 □ Gazdasági és pénzügyek   □ Egyéb (nevezze meg):  

 □ Egészségügy     

 I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők 

 □ Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása  □ Vasúti szolgáltatások 

 □ Villamos energia  □ Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz  

szolgáltatások 

 □ Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése  □ Kikötői tevékenységek 

 □ Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és  

kitermelése 

 □ Repülőtéri tevékenységek  

 □ Víz  □ Egyéb (nevezze meg):  

 □ Postai szolgáltatások   

  
 

 I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében 
 

 Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést:   □ igen X nem 
 

 (Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.) 
 

 II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 

 II.1) Meghatározás 
 

 II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 
 

A KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0014 azonosító számú, „Kerékpárút hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút 

mentén.” tárgyú projekt keretében a 44. sz. főút melletti kerékpárút hálózati szakasz Nyárlőrinc, 44 sz. főút 14+002,34-

22+530,98 km szelvények közötti kiépítése. 

 

 II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye 
 

 [Csak azt a kategóriát válassza - építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés -, amelyik leginkább 

megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának] 
 

 X Építési beruházás  □ Árubeszerzés  □ Szolgáltatás megrendelés 
 

 Kivitelezés  □  Adásvétel  □  Szolgáltatási kategória száma: 
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 Tervezés és kivitelezés  X  Lízing  □  □□ 
 

 Kivitelezés, bármilyen  □  Bérlet  □  (az 1-27. szolgáltatási 
 

 eszközzel, módon, az 

ajánlatkérő  

   Részletvétel  □  kategóriákat lásd a Kbt. 3. és  
 

 által meghatározott    Ezek kombinációja  □  4. mellékletében) 
 

 követelményeknek 

megfelelően 

        
 

 □ Építési koncesszió 
  

 □ Szolgáltatási koncesszió  

 A teljesítés helye: Bács-Kiskun 
 

 
 

 NUTS-kód   HU331  NUTS-kód   □□□□□ 
 

 NUTS-kód   □□□□□  NUTS-kód   □□□□□ 
 

 II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk 
 

 X A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul 
 

 □ A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 
 

 □ A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul 
 

 II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 
 

 □ Keretmegállapodás több ajánlattevővel  □ Keretmegállapodás egy ajánlattevővel 
 

 A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma □□□   
 

 VAGY     
 

 (adott esetben) maximális létszáma □□□   
 

 A keretmegállapodás időtartama: 
 

 Időtartam év(ek)ben: □□ vagy hónap(ok)ban: □□□ 
 

 A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal) 

Becsült érték áfa nélkül: _______________________ Pénznem: ____________ 

VAGY: 

_________________ és _______________________ között Pénznem: ____________ 

 

 A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): 

_ 
 

 II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya: 
 

A KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0014 azonosító számú, „Kerékpárút hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút 

mentén.” tárgyú projekt keretében a 44. sz. főút melletti kerékpárút hálózati szakasz Nyárlőrinc, 44 sz. főút 14+002,34-

22+530,98 km szelvények közötti kiépítése. 

 

 II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
 

   Fő szójegyzék  Kiegészítő szójegyzék (adott 

esetben) 
 

 Fő tárgy  45.23.31.62-2  □□□□-□  □□□□-□ 
 

  

További  

tárgy(ak) 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

□□.□□.□□.□□-□ 

 □□□□-□ 

□□□□-□  

□□□□-□  

□□□□-□ 

 □□□□-□  

□□□□-□  

□□□□-□  

□□□□-□ 

 

 II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet 

szükség szerint több példányban is használható)  

□ igen X nem 
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(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): 

 □ egy részre  □ egy vagy több részre  □ valamennyi részre 
 

 II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk 
 

 Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok):  □ igen X nem 
 

 II.2) Szerződés szerinti mennyiség 
 

 II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) 
 

A projekt a 44 sz. főút 16+190,68-22+530,94 km sz. közötti szakaszán a szelvényezés szerinti jobb oldalon 

kerékpárút megvalósítását tartalmazza a 44 sz. főút mellett kialakításra kerülő kerékpárút-hálózat részeként. A 

kerékpárút a meglévő terepből kiemelésre került a jobb vízelvezetés érdekében. A kerékpárút koronaszélessége 3,25 

m, a burkolatszélesség 2,25 m. A vízelvezetés a teljes hosszon szikkasztással történik, részben a 44 sz. főúttal közös 

szikkasztóárokban. A kerékpárút aszfaltburkolattal kerül kiépítésre, a padka kialakítása földanyaggal, tetején 10 cm 

vtg. mészkő zúzalék építéssel történik. A projekt megvalósítása során megtörténik a kerékpárút közvetlen 

környezetének rendezése, illetve a zöldfelületek kialakítása humuszterítés után részben füvesítéssel, részben fák és 

cserjék ültetésével. 

A projekt megvalósításával 14.450 m2 kerékpárút burkolat valósul meg, melyhez az alábbi munkák elvégzése 

szükséges: 

- A terület előkészítése, melynek keretében kivágásra kerülnek a kivitelezést akadályozó fák 

   és bokrok, továbbá letermelésre kerül a humuszos, töltésépítésre alkalmatlan 9157 m3 

   mennyiségű felső talajréteg.  

- A alépítményi munkák keretében kitermelésre kerül 3870 m3 föld, mely töltésépítésre 

   felhasználásra kerül, kiegészítve 4991 m3 anyagnyerőhelyről beszállított földdel. 

   Az alépítménybe beépítésre kerül még 2297 m3 homokos kavics fagyvédő réteg és 2297 m3 

   FZKA útalap. 

- A felépítményi munkák keretében megvalósul 14958 m3 felületen  3 cm vastagságban a 

   kötőréteg, illetve a kopóréteg építése. 

- Befejező munkaként feltöltésre kerül az útpadka, kialakításra kerül 11437 m szikkasztóárok. 

   Felfestésre kerülnek a burkolatjelek, kihelyezésre kerül 74 db KRESZ tábla. Megépül 15 db 

   kerékpártároló, rendezésre kerül a kerékpárút környezete 12708 m2 területen, mely terület 

   füvesítésre kerül a rézsűkkel  együtt, a korábban kitermelt humusz felhasználásával. 

   Elültetésre kerül az előkészítő munkák során kitermelt fák és cserjék pótlására 300 db fa és 

   1200 db cserje.A kivitelezés mellett a közbeszerzésnek tárgyát képezi az építési tevékenység elvégzéséhez szükséges 

kivitelezési dokumentáció, illetve annak részeként kivitelezési terv elkészítése.  

 

 (adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: 188 713 019  Pénznem: HUF 
 

 VAGY: _________________________ és _____________________________ között   Pénznem: _____________ 
 

 II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) 
 

 Vételi jog (opció): □ igen X nem 
 

 (Igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: 
 

 (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: 
 

 hónapban: □□ vagy napban: □□□□ (a szerződés megkötésétől számítva) 
 

 II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) 
 

 A szerződés meghosszabbítható: □ igen X nem 
 

 A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): □□□ vagy: □□□ és □□□ között 
 

 (ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a 

további szerződések tervezett ütemezése: 
 

 hónapban: □□ vagy napban: □□□□ (a szerződés megkötésétől számítva) 
 

 II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE 
 

 A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 105 (a szerződés megkötésétől számítva) 
 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________101. 

N y á r l ő r i n c , 2013. május 30. napján. 

 VAGY: 
 

 Kezdés   □□□□/□□/□□  (év/hó/nap)   
 

 Befejezés  □□□□/□□/□□  (év/hó/nap)   
 

 III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK 

 III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 

 III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) 

Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben a szerződést biztosító mellékkötelezettségek alkalmazását 

köt ki, amelyek körében 24 hónapos jótállási kötelezettséget ír elő a nyertes ajánlattevőként szerződő félre nézve, 

továbbá napi 200.000,- Ft összegű késedelmi kötbér alkalmazását írja elő.  

Előleg igénylése esetén az Ajánlatkérő az előleg folyósítását Előleg-visszafizetési Biztosíték nyújtásához köti, amelynek 

mértéke az előlegnek a szerződés elszámolható összegének 10 %-át meghaladó összegével egyezik meg. 

A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.  

 

 III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:  

(adott esetben) 

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF  

Ajánlattevő számláinak kifizetése szállítói finanszírozás keretében, a Közreműködő Szervezet és az Ajánlatkérő részéről 

történik banki átutalással, figyelembe véve a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1)  bekezdésének és a 4/2011. 

(I.28.) Korm. rendelt 59. § (3)-(4) bekezdéseinek előírásait.  

Ajánlatkérő a szerződés szerinti ellenérték 30 %-ának megfelelő összegű előleg kifizetését biztosítja a 4/2011. (I.28.) 

Korm. rend. 57.§ (1b) pontja szerint.  

Ajánlattevő az építési munkák 50 %-os - a műszaki ellenőr által igazolt – előrehaladási szintjének elérésekor 

részszámlát jogosult kiállítani az ajánlati ár 50 %-áról. Ajánlattevő jogosult az ajánlati ár fennmaradó 50 %-áról a 

létesítmény sikeres átadás-átvételének lezárását követően 1 db végszámlát kiállítani.  

További információk a dokumentációban találhatóak. A szerződés  finanszírozása 85%-ban Európai Unió, 15%-ban 

Magyar Állami költségvetés forrásból  történik. 

 

 III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott 

esetben) 

Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k)től gazdasági társaság alapítását.  

 

 

 III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)   □ igen X nem 

 (igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása: 

 III.2) Részvételi feltételek 

 III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a 

szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) 

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági 

szereplő, aki tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul (Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont): 

- nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel 

Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy 

- a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban 

kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót 

figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású 

jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha 

Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek 

betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, 
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- olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges 

tulajdonosa nem megismerhető. 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os 

tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdasági társaság, amelynek tekintetében a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. 

Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként 

adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell a Kbt. 56. § (1) bekezdés ka) pontja szerinti 

feltételt megfelelően alkalmazni. (Kbt. 56. § (2)) 

A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek csak nyilatkoznia kell.  

Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) 

k) pontja, illetve a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa 

alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) k) pontja, illetve a Kbt. 56. § (2) 

bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. 

A Kbt. 56. § (1) bekezdésének kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ib) pontja szerint az 

ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén 

vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás 

és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a 

továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és 

állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Amennyiben a pénzmosásról szóló 

törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát kell benyújtani. 

 III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben) 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

 Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: 

 

P/1.  

Valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó 

nyilatkozat benyújtása valamennyi általuk vezetett 

pénzforgalmi számlára vonatkozóan, az eljárást megindító 

felhívás feladásától visszafelé számított kettő éves 

időszakra vonatkozóan. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell 

a számlaszám(ok) megjelölését, a számla megnyitásának 

időpontját, és arra vonatkozó információt, hogy a számlán 

volt-e sorban álló tétel. (Sorbanállás kifejezés alatt az 

ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában 

meghatározott fogalmat érti.) 

 P/1.  

Bármely számlavezető pénzintézetétől származó nyilatkozat 

szerint az eljárást megindító felhívás feladásától 

visszaszámított kettő évben számláján 15 napot meghaladó 

sorbanállás fordult elő. 

P/2.  

Nyilatkozat benyújtása az előző három év teljes - általános 

forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, 

hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte 

meg tevékenységét; 

P/2. 

A tárgyévet megelőző három évben (2010-2012.) az évek 

átlagában teljes nettó árbevétele nem érte el a 180 millió 

forintot. 

 III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben) 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

 Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: 

 

M/1. M/1.  
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A hirdetmény feladását megelőző 60 hónapban teljesített és 

átadás-átvétellel lezárult építési szerződéseinek ismertetése 

az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt 

vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő 

másik fél által adott igazolással; 

A hirdetmény feladását megelőző 60 hónapban átadás-

átvétellel lezárva nem teljesített legalább 3 db szerződést, 

amelyek keretében összesen legalább 6 300 m hosszúságú 

kerékpárút megépítésére került sor.  

 
 

M/2. 

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolására csatolja a 

310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) 

pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, 

képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be 

kíván vonni a teljesítésbe. Az ajánlattevőnek be kell 

nyújtania a szakemberek szakmai önéletrajzát, 

rendelkezésre állási nyilatkozatát, és a végzettségüket 

igazoló okiratok másolatát. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia 

kell, hogy nyertessége esetén a szakembereket milyen 

pozícióra kívánja megajánlani, másfelől arról, hogy a 

megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a 

szerződés megkötéséig rendelkezni fog, és arról, hogy 

tudomásul veszi, hogy a nyilvántartásba-vétel elmaradása a 

szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 124. 

§ (4) bekezdése alapján.  

M/2.  

Nem áll rendelkezésre legalább egy fő mérnöki (vagy 

üzemmérnöki) végzettséggel és legalább 8 év szakmai 

gyakorlattal rendelkező szakember, aki rendelkezik  a 

244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ/A 

kamarai kódjelű felelős műszaki vezetői jogosultsággal. 

 

M/3.  

A környezetvédelmi vezetési rendszereknek való 

megfelelőség tanúsításához független szervezet által 

kiállított tanúsítvány benyújtása. Az ajánlatkérő elfogadja 

az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől 

származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az 

egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb 

bizonyítékait is. 

M/3.  

Nem rendelkezik az MSZ EN ISO14001, vagy ezzel 

egyénértékű környezetvédelmi vezetési rendszernek való 

megfelelést igazoló tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű 

környezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb 

bizonyítékaival.  

 III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) 

 A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott   □ igen X nem 

 A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott  □ igen X nem 

 III.3) Szolgáltatás megrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek 

 III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk   

 A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve  □ igen X nem 

 (igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:   

 III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek 

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és  

képzettségét X igen □ nem 

 IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

 IV.1) Az eljárás fajtája 

 IV.1.1) Az eljárás fajtája 

 Klasszikus ajánlatkérők  Közszolgáltató ajánlatkérők 

    

 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok 

szerinti eljárás az alábbiak szerint: 

 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti 

eljárás az alábbiak szerint: 

 X Nyílt  □ Nyílt 

 □ Meghívásos  □ Meghívásos  
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 □ Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:   □ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

 □ Versenypárbeszéd  □ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt 

 □ Hirdetmény közzétételével induló  

tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: 

 □ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

meghívásos 

  □ Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának  

indokolása:  

  □ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt 

 □ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

hirdetménnyel induló tárgyalásos 

□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

hirdetmény nélküli tárgyalásos 

□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

meghívásos 

  

 részében meghívásos   

 □ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

hirdetménnyel induló tárgyalásos 

  

 □ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 

hirdetmény nélküli tárgyalásos 

  

  

 IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos 

 és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) 

 A gazdasági szereplők tervezett száma ________ 

 VAGY: 

 Tervezett minimum _____________ és (adott esetben) maximális létszáma ________________ □□ 

 A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

  

 IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos 

eljárás, versenypárbeszéd) 

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, 

illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát: □ igen □ nem 

 IV.2) Értékelési szempontok 

 IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 

 □ A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

 VAGY 

 X Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján 

 Részszempont  Súlyszám   Súlyszám 

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) 

2. Az ajánlattevő vállalja-e a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal 

munkaügyi szakigazgatási szerve által 

hátrányos helyzetű álláskeresőként 

nyilvántartott legalább három személy 

teljes munkaidőben, munkaviszony 

keretében történő foglalkoztatását a 

kivitelezés teljes időtartama alatt. 

 

50 

 

 

 

 

 

5 

  

 III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

 Elektronikus árlejtést fognak 

alkalmazni: 

   □ igen X nem 

 (igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: 

 

 IV.3) Adminisztratív információk 

 IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) 
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 IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre □  □ igen X nem 

 (Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) 

 □ Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás 

 A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: □□□□□/□□□□ (KÉ-szám/évszám) 

 A hirdetmény közzétételének dátuma: □□□□/□□/□□ (év/hó/nap) 

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)  □   

 A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: □□□□□/□□□□ (KÉ-szám/évszám) 

 A hirdetmény közzétételének dátuma: □□□□/□□/□□ (év/hó/nap) 

 A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: □□□□□/□□□□ (KÉ-szám/évszám) 

 A hirdetmény közzétételének dátuma: □□□□/□□/□□ (év/hó/nap) 

  

 IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben) 

 A dokumentáció beszerzésének határideje 

 Dátum:           (év/hó/nap)  Időpont: 

 _____________   

 A dokumentációért fizetni kell  X igen □ nem 

 (igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 120 000 Pénznem: HUF 

 A fizetés feltételei és módja:  

A dokumentáció ára bruttó 120.000,- Ft. A dokumentáció ára átutalással vagy készpénzbefizetéssel fizetendő az 

ajánlatkérő 11732002-15338253 számú bankszámlájára. Az átutalási okmányon a következő közleményt kell 

feltüntetni: „Nyárlőrinc kérékpárút kivitelezés” 

 

 IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő 

 Dátum:            (év/hó/nap)   Időpont:            

 IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén) 

 Dátum: □□□□/□□/□□ (év/hó/nap) 

 IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók 

 □ Az EU bármely hivatalos nyelve 

 X Az EU következő hivatalos nyelve(i): 

Magyar___________________________________________________________ 

 □ Egyéb: _________________________________________________ 

 X Magyar 

 IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) 

 □□□□/□□/□□-ig (év /hó/nap) 

 VAGY 

Az időtartam hónapban: □□□ vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

 IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei 

 Dátum:              (év/hó/nap)  Időpont:            

 Hely: 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György út 34.  

 Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek  X igen □ nem 

 (igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 

 

A Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek jogosultak jelen lenni.  

 

 V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

 V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) 

 A közbeszerzés ismétlődő jellegű □ igen X nem 

 (igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

 

 V.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

 A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 

kapcsolatos  
 X igen □ nem 

 (igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: 

A KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0014 azonosító számú, „Kerékpárút hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút 

mentén.” tárgyú projekt. 

 V.3) További információk (adott esetben) 
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 V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás 

időpontja: (ha az eljárás tárgyalásos) 

 V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való 

részvétel feltétele? (adott esetben) 

   X igen □ nem 

 V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további 

információk: (adott esetben) 

A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell 

vásárolnia. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 50. § (3) bekezdése alapján az ajánlati dokumentáció megküldését kéri, 

azt az I.1) pontban megadott telefax számra eljuttatott, erre irányuló kérelemmel kell kezdeményezni. A dokumentáció 

rendelkezésre bocsátása készpénzfizetés esetén a befizetési bizonylat, átutalás esetén az átutalási megbízás cégszerűen 

aláírt másolatának faxon történő elküldése, vagy átadása ellenében elektronikus formában DVD adathordozón történő 

átadással történik. A dokumentáció átvehető hétfőtől csütörtökig 9.00–15.00, pénteken 9.00-12.00 óra között, az 

ajánlattételi határidő napján 9.00–10.00 óra között az ajánlatkérő 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György út 34. alatti 

székhelyén.  

 V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok 

részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 

 1-10 

 V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer 

(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti 

pontszámot: 

Az egyösszegű ajánlati árat illetően a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legalacsonyabb egyösszegű 

ajánlati árra a maximális pontot (10 pont) adja, a többi ajánlatra az alábbi képlet alapján számolja ki a pontszámokat: A 

legjobb/A vizsgált * (10-1) + 1 

A második részszempont tekintetében amennyiben az ajánlattevő úgy nyilatkozik, hogy vállalja, 10 pontot kap, 

amennyiben ajánlattevő úgy nyilatkozik, hogy nem vállalja, 1 pontot kap. 

 V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos 

jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak 

 X igen □ nem 

 Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített 

ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest 

szigorúbbak: 

III.2.2) P/1., P/2., P/3. és III.2.3) M/1., M/2., M/3., M/4.  

 V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben) 

 V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: □ igen X nem 

 V.4) Egyéb információk: 

V.4.1) Az ajánlatokat írásban és zártan, az I.1) pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az 

ajánlattételi határidő lejártáig 3 példányban, melyből 1 példány eredeti és 2 példány másolat. Az ajánlatokat 

elektronikus adathordozón is be kell nyújtani. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn 

belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos 

postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli,  

V.4.2) Az ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő 

szerint értendő. 

V.4.3) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás 

feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.  

V.4.4) Ajánlatkérő a Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást 

alkalmazhat.V.4.5) Az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett más 

szervezet vonatkozásában, amennyiben nyilatkozatot tett, az aláíró személy képviseleti jogosultságának igazolása 

céljából, az ajánlatnak tartalmaznia kell a nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 

9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintát eredeti vagy egyszerű másolatban, továbbá az eljárást megindító felhívás 

megküldését megelőző 60 napnál nem régebbi közhiteles nyilvántartásból származó cégkivonat egyszerű másolatát. 

Amennyiben az aláíró cégjegyzésre nem jogosult, csatoljanak a 1952. évi III. tv. (Pp.) 196. § (1) bekezdése szerinti 
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teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. 

Amennyiben az ajánlatkérő által kért cégkivonat a 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet szerinti céginformációs 

szolgálat honlapján ingyenesen, elektronikusan elérhető és az ott fellelhető adatok 60 napnál nem régebbiek, a 

céginformációs szolgálat honlapján megtalálható cégkivonat csatolása az ajánlatban nem szükséges. 

  

V.4.6) Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre 

vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.  

V.4.7) Az ajánlatban meg kell jelölni 

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, 

b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt 

alvállalkozók közre fognak működni. 

V.4.8) Ajánlattevő ajánlatának részeként köteles benyújtani az ajánlattételi dokumentáció mellékleteként megküldött 

árazatlan költségvetést kitöltve. Ajánlattevő nem módosíthatja az árazatlan költségvetés egyes tételeit, sem azok 

tárgya, sem azok mennyisége tekintetében. 

 V.5) E hirdetmény feladásának időpontja:                       (év/hó/nap) 

 A. MELLÉKLET 

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

 I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be 

 Hivatalos név: 

 Postai cím: 

 Város/Község:  Postai  

irányítószám: 

 Ország: 

 Kapcsolattartási pont(ok):   Telefon: 

 Címzett: 

  

 E-mail:  Fax: 

 Internetcím (URL): 

 II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők 

 Hivatalos név: 

 Postai cím: 

 Város/Község:  Postai  

irányítószám: 

 Ország: 

 Kapcsolattartási pont(ok):   Telefon: 

 Címzett: 

  

 E-mail:  Fax: 

 Internetcím (URL): 

 III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani 
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 Hivatalos név: 

 Postai cím: 

 Város/Község:  Postai  

irányítószám: 

 Ország: 

 Kapcsolattartási pont(ok):   Telefon: 

 Címzett: 

  

 E-mail:  Fax: 

 Internetcím (URL): 

 IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi 

 Hivatalos név: 

 Postai cím: 

 Város/Község:  Postai irányítószám:  Ország: 

 --------------------- (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható) -------------------- 

 
*** 

 
7.) Pályázati felhívás a „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. 

főút mentén” című projekttel kapcsolatos kiegészítő földmérési feladatok 
ellátására 

 
Pap Sándor polgármester: A „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. 
főút mentén” című projekt megvalósításával kapcsolatban pályázati felhívást tesz 
közzé az önkormányzat, kiegészítő földmérési feladatok ellátására, mely pályázati 
felhívást a testület tagjai megkaptak.  
A pályázati felhívást a következő három pályázó részére küldjük meg: Hírös Geo Kft., 
Nadaplan Geodésziai Kft. és a Dutinvest Kft. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a kerékpárút-hálózat 
fejlesztése című projekt megvalósításához kapcsolódó kiegészítő földmérési 
feladatok ellátására kiírt pályázati felhívás közzétételét és három pályázónak – a 
Hírös Geo Kft., a Nadaplan Geodéziai Kft. valamint a Dutinvest Kft. részére - történő 
megküldését. 
 

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

 
83/2013. (V. 30.) Kt. határozat 
Pályázati felhívás a „Kerékpárút-hálózat fejlesztése  
Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című projekttel  
kapcsolatos kiegészítő földmérési feladatok ellátására 
 

H A T Á R O Z A T  
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1. Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. 
főút mentén” című, a KÖZOP-3.2/c-08-11-2011-0014 
Kódjelű, a Közlekedés Operatív Program keretében 
meghirdetett, „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” című projekt 
megvalósításához, a földmérési feladatok ellátására a 
pályázati felhívást a melléklet szerint teszi közzé.  

2. A pályázati felhívást a következő három pályázónak kell 
megküldeni: 

1.) Hírös Geo Kft. 
6000 Kecskemét, Őz u. 29. 
hirosgeo@hirosgeo.hu 

2.) Nadaplan Geodéziai Kft. 
6100 Kiskunfélegyháza Holló L. u. 27. 
laszlo.radi@freemail.hu 

3.) Dutinvest Kft. 
6000 Kecskemét, Klapka u. 9-11. 
dutinvest@dutinvest.hu 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
 

Melléklet a 83/2013. Kt. határozathoz 
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzata 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon, telefax, e-mail címe 

Név  : Nyárlőrinc Község Önkormányzata 
Székhely  : 6032 Nyárlőrinc, Dózsa György út 34.  
Telefon  : +36 76 589 001  
Telefax  : +36 76 589 008 

E-mail  : polgarmester@nyarlorinc.hu  

2.) A beszerzés tárgya 
A „Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című, a 
KÖZOP-3.2/c-08-11-2011-0014 Kódjelű, a Közlekedés Operatív Program keretében 
meghirdetett, „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” című pályázati konstrukció keretében 
benyújtott projekt megvalósításához kapcsolódó kiegészítő földmérési feladatok 
ellátása.  
Ajánlattevő feladatát képezi: 
A kerékpárút építés területszerzési folyamatában (kisajátítások, megosztások, más 
korábbi geodéziai előzményekkel) kialakult, szétszabdalt, kül-, belterületi és zártkerti 
fekvésű ingatlanok olyan területrendezése, mely során a 44. sz. főút, és a kerékpárút 
területei minél kevesebb számú ingatlanra kerülnek bejegyzésre. Megbízott feladata 
ennek a folyamatnak a rendezéséhez szükséges minden geodéziai munkavégzés 
véghezvitele: 

 - Terepi felmérés (amennyiben szükséges) 
 - Vázrajzok készítése 
 - Földhivatali záradékolása 
 - Telekalakítási engedélyezéshez kérelmek beadása 
 

mailto:hirosgeo@hirosgeo.hu
mailto:olgarmester@nyarlorinc.hu
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A minél pontosabb kalkulációhoz Ajánlatkérő a következő előzetes becslést adja meg: 
Az elkészítendő vázrajzok típusa és az azokkal érintett földrészletek száma 

 

Vázrajz típusa fekvés érintett ingatlanok 
száma 

kialakuló ingatlanok 
száma 

megosztás zártkert 1 2 

külterületbe csatolás belterület 4 4 

külterületbe csatolás 
 

zártkert 11 11 

határrendezés külterület 
 

15 4 

határrendezés külterület 20 7 

 
(a táblázatban felsorolt ingatlanok száma tájékoztató jellegű, konkrét megrendeléskor 
kismértékben változhat) 

 
3.) A szerződés meghatározása  

„Kerékpárút-hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című, a 
KÖZOP-3.2/c-08-11-2011-0014 Kódjelű, a Közlekedés Operatív Program keretében 
meghirdetett, „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” című projekttel kapcsolatos földmérési 
feladatok ellátása.  

4.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei  
Ajánlatkérő előleget nem fizet. 
Ajánlatkérő a szerződés ellenértékét teljes mértékben támogatásból, 85% Európai 
Unióból származó 15% hazai támogatásból fizeti meg kedvezményezetti finanszírozás 
keretében.  
Az ajánlattevő egy részszámlát és egy végszámlát nyújthat be a szerződés szerinti 
ütemezés alapján. 
A számlák kifizetésének határideje a kézhez vételt követő 30 nap. 

5.) Az ajánlatok bírálati szempontja 
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

6.) Az alkalmassági követelmények:  
Az ajánlattevő az alábbiak szerint igazolja a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot:  

1. Ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzintézeti nyilatkozatának csatolása 
szükséges eredeti vagy másolati példányban az alábbi minimális tartalommal: 

- bankszámla száma,  
- számlanyitás dátuma, 
- volt-e a felhívás megküldését megelőző egy évben ajánlattevő 

számláján 30 napot meghaladóan sorban álló tétel. 
Alkalmatlan az ajánlattevő ha:  

 Bármely számlavezető pénzintézetétől származó nyilatkozat szerint a felhívás 
megküldését megelőző évben számláján 30 napot meghaladó sorban állás 
fordult elő. 

Az ajánlattevő az alábbiak szerint igazolja a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot:  

 Ajánlattevő cégszerű nyilatkozatában azoknak a szakembereknek a 
megnevezése, képzettségük ismertetése, szakmai gyakorlata (aláírt 
önéletrajzzal igazolva) akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. 

Alkalmatlan az ajánlattevő ha:  
1. Nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú végzettségű, legalább 10 év 

földmérési tapasztalattal rendelkező szakemberrel.  
7.) A hiánypótlás lehetősége 

Az ajánlatkérő teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.  
8.) Ajánlattételi határidő 

2013. 06.11. 10:00 óra 
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9.) Az ajánlat benyújtásának helye, címe 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal  
6032 Nyárlőrinc, Dózsa György út 34.  
 

10.) Az ajánlattétel nyelve  
magyar 
 

11.) Az ajánlatok felbontásának helye, ideje 
Nyárlőrinc Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal  
 
2013. 06.11. 10:00 óra 
 

12.) Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott 
ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el 
Az eljárásban nem lehet tárgyalni.  
 

13.) A szerződéskötés tervezett időpontja  
2013. 07.03. 
 

14.) Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja 
2013. 06.05. 

 
15.) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére 

tehet-e ajánlatot 
Nem 
 

16.) Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) 
ajánlatot 
Nem 

 
17.) Egyéb 

 Ajánlatkérő a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást folytat le.   

 Az ajánlatokat 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), példányonként összefűzve, 
zárt borítékban kell benyújtani, az ajánlaton feltüntetve: „Ajánlat a „Kerékpárút-
hálózat fejlesztése Nyárlőrincen a 44. sz. főút mentén” című projekttel 
kapcsolatos kiegészítő földmérési feladatok ellátására” és „Az ajánlattételi 
határidőig nem bontható fel”  

 Az ajánlatot oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni.  

 A tartalomjegyzéket követő oldal, a „felolvasólap” legyen.  

 A rendelkezésre bocsátott szerződés tervezetet, kitöltve, és szignálva kell az 
ajánlatba csatolni. 

 Az ajánlatnak tartalmaznia kell, az Ajánlattevő alábbi okmányainak másolati 
példányát: 

 aláírási címpéldány  

 a cégbejegyzési okmányban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) 
esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására 
vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos 
meghatalmazás 

 az ajánlat beadásának időpontját legfeljebb 45 nappal megelőző 
cégkivonat, vagy egyéb nyilvántartásba vételi igazolás 

 Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes 
költség az ajánlattevőt terheli.  

 Az ajánlatban szereplő, az ajánlattevő által aláírt valamennyi nyilatkozatot 
eredetiben, míg valamennyi igazolást egyszerű másolatban kell benyújtani.  
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 A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az 
Ajánlatkérő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik 
személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás 
(terv) átdolgozására is. 

 
*** 

 
8.) Művelődési Ház felújításával kapcsolatos épületgépészeti szerelési 

munkálatokra adott árajánlatok elbírálása 
 
Pap Sándor polgármester: A Művelődési Ház felújításához kapcsolódóan 
épületgépészeti szerelési munkálatokra három címzettől kértünk be árajánlatot. 

A Koszer Kft. 1.951.401,- Ft-os, az Addico Kft. 1.888.844,- Ft-os míg a Nagyszer kft 
1.783.881,- Ft-os árajánlatot adott.  

Javasolja a képviselő-testületnek az ajánlatokat figyelembe véve a legkedvezőbb 
árajánlatot adó Nagyszer Kft. ajánlatának elfogadását. Javasolja, hogy a 
pénzösszeget az önkormányzat az általános tartalék terhére biztosítsa. 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a Nagyszer 
Kft. ajánlatának elfogadását és a pénzösszeg biztosítását az általános tartalék 
terhére. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a. Művelődési 
Ház átalakításához kapcsolódó épületgépészeti munkálatok elvégzésével a 
Nagyszer Kft-t bízza meg, mely a munkálatok elvégzését bruttó 1.783.881,- Ft 
összegért vállalja, és a pénzösszeget az önkormányzat az általános tartalék terhére 
biztosítsa. 
 

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

 
84/2013. (V. 30.) Kt. határozat 
Nagyszer Kft. megbízása a Művelődési Ház átalakításával 
kapcsolatos épületgépészeti munkák elvégzésére 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, 
hogy a Művelődési Ház átalakításához kapcsolódó 
épületgépészeti munkálatok elvégzésével a Nagyszer Kft-t 
bízza meg. 

2.) A Nagyszer Kft. a munkálatok elvégzését 1.404.631,- Ft + 
ÁFA – összesen 1.783.881,- Ft- összegért vállalja, melyet az 
önkormányzat az általános tartalék terhére biztosít. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Pap Sándor polgármestert 
a megbízási szerződés aláírására a jegyző ellenjegyzése 
mellett. 
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Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
9.) Művelődési Ház felújításával kapcsolatos villanyszerelési munkálatokra 

adott árajánlatok elbírálása 
 
Pap Sándor polgármester: A Művelődési Ház felújításához kapcsolódóan 
villanyszerelési munkálatokra is kértünk három címzettől árajánlatot. 

Szabó Mátyás egyéni vállalkozó 1.626.810,- Ft-os, a Farmita-Vill Kft. 1.595.900,- Ft-
os míg a Gálko kft 1.474.850,- Ft-os árajánlatot adott.  

Javasolja a képviselő-testületnek az ajánlatokat figyelembe véve a legkedvezőbb 
árajánlatot adó Gálko Kft. ajánlatának elfogadását. Javasolja, hogy a pénzösszeget 
az önkormányzat az általános tartalék terhére biztosítsa. 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság javasolta a Gálko Kft. 
ajánlatának elfogadását és a pénzösszeg biztosítását az általános tartalék terhére. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a. Művelődési 
Ház átalakításához kapcsolódó villanyszerelési munkálatok elvégzésével a Gálko 
Kft-t bízza meg, mely a munkálatok elvégzését bruttó 1.474.850,- Ft összegért 
vállalja, és a pénzösszeget az önkormányzat az általános tartalék terhére biztosítsa. 
 

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

 
85/2013. (V. 30.) Kt. határozat 
Gálko Kft. megbízása a Művelődési Ház átalakításával 
kapcsolatos villanyszerelési munkák elvégzésére 
 

H A T Á R O Z A T  
 

1.) Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, 
hogy a Művelődési Ház átalakításához kapcsolódó 
villanyszerelési munkálatok elvégzésével a Gálko Kft-t bízza 
meg. 

2.) A Gálko Kft. a munkálatok elvégzését 1.161.299,- Ft + ÁFA – 
összesen 1.474.850,- Ft- összegért vállalja, melyet az 
önkormányzat az általános tartalék terhére biztosít. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza Pap Sándor polgármestert 
a megbízási szerződés aláírására a jegyző ellenjegyzése 
mellett. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
10.) Szennyvíz-csatorna hálózat kialakítása” című projekthez kapcsolódó 

projektmenedzsmenti feladatok ellátására megkötött szerződés 
visszavonása 
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Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület a B&W Consult Kft-vel kötött 
szerződést a szennyvíz-csatorna hálózat kialakítása című projekthez kapcsolódó 
projektmenedzsmenti feladatok ellátására. A szerződés módosításra került, miután a 
közreműködő szervezet jóváhagyta a vasúton túli terület csatornázását. A módosított 
szerződés beadásra került a közreműködő szervezethez, de a plusz költségekre a 
nem kapunk támogatást. Így a módosított szerződést hatálytalannak kell tekinteni, és 
az eredeti szerződés marad hatályban. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a B&W Consult 
Kft-vel megkötött szerződést tekintse hatálytalannak és a szerződést a szerződés-
módosítást megelőző eredeti tartalommal hatályában tartsa fenn. 
 

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

 
86/2013. (V. 30.) Kt. határozat 
A 47/2013. Kt. határozat – Szennyvíz-csatorna hálózat kialakításával 
kapcsolatos projektmenedzsmenti feladatok ellátása - visszavonása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
47/2013. Kt határozatát - Szennyvíz-csatorna hálózat 
kialakításával kapcsolatos projektmenedzsmenti feladatok 
ellátása – hatálytalannak tekinti, és a szerződést a 
szerződésmódosítást megelőző 74/2011. Kt. határozatot 
eredeti tartalommal hatályában fenntartja. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
11.) Vagyonátháramlási szerződés módosítása 
 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület a vagyonátháramlással kapcsolatos 
szerződést már elfogadta. A szerződést módosítani kell, mert a Földhivatal 
hiánypótlást kért. Egyrészt, mert Bácsvíz Zrt. vezérigazgatójának nem volt aláírási 
címpéldánya a Földhivatalnál, másrészt pedig mert a 0692/43 és az 586 hrsz-ú 
ingatlanok nem képezik a vagyonátháramlási megállapodás tárgyát, továbbra is 
maradnak a Bácsvíz Zrt. tulajdonában. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek a vagyonátháramlással kapcsolatos 130/2012. Kt. 
határozat 1.) pont módosításának elfogadását a határozat-tervezet szerint. 
 

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

 
87/2013. (V. 30.) Kt. határozat 
A 130/2012. Kt. határozat – Bácsvíz Zrt-vel 
szerződés megkötése - módosítása 
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H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
130/2012. Kt. határozat 1.) pontját – a 2.)-3.) pontok 
változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja: 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
jóváhagyja a határozat mellékletét képező vagyonátháramlásról 
szóló szerződés módosítását.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Pap Sándor polgármestert a 
szerződés aláírására 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
Melléklet a 87/2013. (V. 30.) Kt. határozathoz 

 
 

Vagyonátháramlásról szóló megállapodás 
I. számú módosítása 

 
Amely létrejött egyrészről: 
Nyárlőrinc Község önkormányzata 
Székhely: 6032 Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 34. 
Statisztikai számjel: 15724715-8411-321-03 
Törzsszám: 724715 
Adószám: 15724715-2-03 
Képviseli: Pap Sándor polgármester 
(mint Önkormányzat, továbbiakban Önkormányzat) 
 
másrészről: 
BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 13. 
Statisztikai számjel: 10734702-3600-114-03 
Cégjegyzékszám: 03-10-100039 
Adószám: 10734702-2-03 
Képviseli: Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató 
(mint Társaság, továbbiakban Társaság) 
 
között, továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi napon és feltételekkel. 
 
1. Felek megállapítják, hogy köztük 2012. december 27. napján vagyonátháramlási 

szerződés (továbbiakban: alapszerződés) köttetett. 
 
2. Az alapszerződés 4.1. és 4.3. pontja alapján Felek az alapszerződés tárgyát képező 

vagyon körét és annak vagyonátháramláskori, azaz 2013. január 1. napján fennálló, 
értékét 2013. március 31. napjáig kötelesek véglegesíteni.  

 
3. Felek jelen szerződésmódosítással tesznek eleget az alapszerződés 4.1. és 4.3. 

pontjában foglalt kötelezettségüknek. Az alapszerződés 1/a., 1/b. számú melléklete 
helyébe jelen szerződésmódosítás 1. számú melléklete, 2/a., 2/b. számú melléklete helye 
jelen szerződésmódosítás 2. számú melléklete, míg 3/a., 3/b. számú melléklete helyébe 
jelen szerződésmódosítás 3. számú melléklete lép. 
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Az alapszerződés 1/b., 2/b., 3/b. melléklete (a nyárlőrinci III. telephez tartozó 
vagyonelemek) nem képezik tárgyát jelen szerződésmódosításnak. 

 
4. Felek kölcsönösen megegyeznek, hogy az alapszerződés 4.2. pontjában szereplő 

56.636.446. Ft összeget 18.172.050 Ft-ra módosítják. 
 
5. Jelen szerződésmódosítás az 1. pontban meghatározott alapszerződés elválaszthatatlan 

részét képezi, továbbá 4 példányban készült. 
 
6. Az 1. pontban megjelölt alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett 

rendelkezéseit a Felek továbbra is változatlan tartalommal hatályban tartják. 
 
Felek jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindennel megegyezőt 
helybenhagyólag aláírták. 
 

*** 
 
12.) Társasházzá nyilvánítás Alapító Okiratának módosítása 
 
Pap Sándor polgármester: A képviselő-testület már elfogadta a társasházzá 
nyilvánítás alapító okiratát. Ügyvéd úr az iratokat benyújtott a Földhivatalhoz, ahol a 
kérelem elutasításra került. Az alapító okirat átdolgozásra került a Földhivatal 
kérésének megfelelően és amennyiben a testület elfogadja, újból benyújtható 
jóváhagyásra. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a 6/2013.Kt. határozat 
melléklet szerinti módosításának elfogadását. 
 

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

 
Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
88/2013. (V. 30.) normatív határozata 
A 6/2013. Kt. határozat – Társasházat alapító 
okirat – módosítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 6/2013. 
Kt. határozat 2.) pontját – az 1.) pont változatlanul hagyása 
mellett – az alábbiak szerint módosítja: 

A Képviselő-testület elfogadja a Társasházat alapító okirat 
módosítását, a határozat melléklete szerint. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
 

Melléklet a 88/2013. Kt. határozathoz 
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13.) Egyebek 
 
13.1.) Pap Sándor polgármester: A tavalyi évben és már ebben az évben is szóba 
került testületei ülésen, hogy Tiszakécske eladja a régi gréder földmunkagépét és 
megfelelő ár esetén Nyárlőrinc Önkormányzat megvásárolná a földútjavító gépet. A 
gép ára 1.300.000,- Ft + Áfa, azaz 1.651.000,- Ft. Ehhez hozzátartozik, hogy az 
elmúlt évben 800 e/Ft értékben négy darab új gumit vásároltak rá. 
 
A kérdést a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatta a 
földmunkagép megvásárlását oly módon, hogy a földtulajdonosok hozzájárulnak a 
vételi összeghez. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek földmunkagép 
megvásárlását 1.300.000,- Ft + Áfa, összesen 1.651.00,- Ft értékben oly módon, 
hogy a földtulajdonosok hozzájárulnak a vételi összeghez. 
 

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

 
89/2013. (V. 30.) Kt. határozat 
Földútjavító munkagép megvásárlása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött, 
földútjavító munkagép megvásárlásáról 1.300.000,- Ft + Áfa – 
azaz bruttó 1.651.000,- Ft – értékben az általános tartalék 
terhére, illetve a földtulajdonosok által befizetett támogatás 
összegéből. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 
13.2.) Pap Sándor polgármester: Megkeresés érkezett az Óvodából, hogy több 
helyen nem működnek a bűzelzárók és kellemetlen szag terjeng az óvodában. 
Tormási Zoltán alpolgármester úr utána járt a kérésnek, és valóban nem működnek a 
bűzelzáró tönkök. A négy csatorna-tönk cseréjére és javítására szakembertől kértünk 
árajánlatot, és az össz költség 192.682,- Ft lenne. 
 
Miután az Óvoda társulásban működik, ezért a Társulás rendeli meg a javítást, az 
önkormányzat pedig biztosítja a támogatást, amennyiben a rendelkezésre álló 
költségvetésből ez nem fedezhető 

A kérelmet a pénzügyi bizottság is megtárgyalta, kéri az állásfoglalásukat. 
 
Vas Ildikó pénzügyi bizottság elnöke: A pénzügyi bizottság támogatta a kérelmet. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek a Nyárlőrinci Óvodai 
tagintézménynél négy csatorna-tönk cseréjére, javítására támogatásként 192.682,-Ft 
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biztosítását, amennyiben a már megszavazott támogatási összegből ez nem 
biztosítható, és ez történjen az általános tartalék terhére. 
 

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

 
90/2013. (V. 30.) Kt. határozat 
Nyárlőrinci Tagóvodában vízvezeték 
cseréjéhez pénzeszköz biztosítása 

H A T Á R O Z A T  

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tisza-
menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Nyárlőrinci 
Tagóvodájában négy darab csatorna-tönk cserjéjére, javítására 
plusz 192.682,- Ft támogatást biztosít – a már odaítélt 
támogatáson felül – amennyiben a rendelkezésre álló 
költségvetésből ez nem fedezhető. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
13.3.) Pap Sándor polgármester:Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a B4F 
Hungary Kft. képviselője Csákó Gyula megkereste az önkormányzatot és 
felajánlatta, hogy az önkormányzat által igénybe vett, gáz és villany szolgáltatásokat 
áraukcióra viszi a költségek csökkentése érdekében. Az aukció árlejtéssel működik, 
aki a legkedvezőbb ajánlatot adja, azzal kötne szerződést az önkormányzat a 
szolgáltatásokra. Az itt keletkezett megtakarítás 5%-ára tartana igényt a cég. Kéri a 
képviselő-testület állásfoglalását. 
 
Kiss Ferenc képviselő: Nem támogatja az ajánlat elfogadását. 
 
Tormási Zoltán alpolgármester: Szintén nem támogatja. 
 
Túri István képviselő: Véleménye szerint maradni kell a régi szolgáltatóknál. 
 
Pap Sándor polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a B4F Hungary 
Kft. ajánlata kerüljön elutasításra. 
 

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

 
91/2013. (V. 30.) Kt. határozat 
B4F Hungary Kft. ajánlatának elutasítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy a B4F Hungary Kft. szolgáltatását nem kívánja 
igénybe venni. 
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Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
13.4.) Pap Sándor polgármester: Az elmúlt ülésen a képviselő-testület döntött, hogy 
a Tűzoltószertár terveit elkészítteti, miután pályázati lehetőség lesz idősek napközi 
foglalkoztatójának kialakítására. 
 
Abban az esetben, ha alapítvány pályázik a támogatottság 100%-os, ezért a 
Nyárlőrinc az Idősekért és Rászorulókért Alapítvány fogja a pályázatot benyújtani. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy mint tulajdonos járuljon hozzá ahhoz, a 
Nyárlőrinc az Idősekért és Rászorulókért Alapítvány pályázatot nyújtson be a 435 
hrsz-ú Tűzoltószertár ingatlanon idősek napközi foglalkoztatójának kialakítására. 
 

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

 
92/2013. (V. 30.) Kt. határozat 
Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete – mint 
tulajdonos – hozzájárul ahhoz, hogy a Nyárlőrinc az Idősekért és 
Rászorulókért Alapítvány pályázatot nyújtson be a 435 hrsz-ú, 
Nyárlőrinc Dózsa Gy. u. 25. szám alatt lévő – Tűzoltószertár – 
ingatlanon idősek napközi foglalkoztatójának kialakítására. 

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 
 

13.5.) Pap Sándor polgármester: Polyák Antal Nyárlőrinc Május 1. utcai lakos 
kérelemmel fordult az önkormányzathoz a rendezési terv módosításával 
kapcsolatban A családi gazdaságuk fejlődése szükségessé teszi a terület növelését, 
ezért kéri a, hogy értékesítsük részére a nyárlőrinci 554/3, 554/4, 555/1 és az 555/2 
hrsz. alatti ingatlanokat, valamint a nyárlőrinci 572 hrsz. alatti út ezen területekkel 
összefüggő részét. 

Jegyző asszony kikérte Szilbernhorn Erzsébet tervezőnő véleményét ezzel 
kapcsolatban, kéri, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet. 

Zayzon Jenőné jegyző: A tervezőnő a következő véleményt adta. 
Településszerkezeti szempontból az Úttörő u., Május 1. u. és a Béke u. déli végeinek 
összekötése indokolt, amit a javasolt telephely megakadályozna. ezért célszerű volna 
az utcákat összekötni és az összekötőúttól délre jelölni ki az új beépítési helyét. 
Ennek lehet természetvédelmi akadálya, mivel a 0130/3-4 rsz. az ökológiai hálózat 
része, ahol új beépítés nem jelölhető ki. 
 
Környezetvédelmi szempontból csak lakóterületi normákat teljesítő telep alakítható 
ki, olyan amely nincs a szomszédokra kihatással. 
 



Jegyzőkönyv Nyárlőrinc Képviselő-testülete nyílt üléséről 
__________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________126. 

N y á r l ő r i n c , 2013. május 30. napján. 

Településrendezési szempontból tehenészeti telephely mezőgazdasági üzemi 
(különleges) területbe sorolható, de a környezetvédelmi szempontok miatt ez nem 
lehetséges, legfeljebb kereskedelmi szolgáltató (gazdasági) terület jöhet számításba. 
Mindezekből kitűnik, hogy a tervezőnő nem javasolja a kért területek ilyen célra 
történő értékesítését. 
 

Hajagos Antal képviselő: Úgy látja, hogy amennyiben a testület pozitív döntést is 
hozna, a kérelem a fenti okok miatt a későbbiekben el lenne utasítva. 
 
Pap Sándor polgármester: A tervezőnő által felsorolt okok miatt arra a területre, 
amit meg szeretne vásárolni, nem fog építési engedélyt kapni. 
 
Javasolja a képviselő-testületnek a fenti szempontok figyelembevételével Polyák 
Antal kérelmének elutasítását. 
 

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

 
93/2013. (V. 30.) Kt. határozat 
Polyák Antal kérelmének elutasítása 
 

H A T Á R O Z A T  
 

Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Polyák 
Antal Nyárlőrinc Május 1. u. 31. szám alatti lakos kérelmét – 
településrendezési terv módosítására – elutasítja.  

Felelős: Pap Sándor polgármester 
Zayzon Jenőné jegyző 

 
 
 
Több kérdés nem merült fel Pap Sándor polgármester a nyílt ülést berekesztette és 
zárt ülést rendelt el. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Pap Sándor       Zayzon Jenőné 
polgármester  jegyző 


