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105/2020. (XII.16.) Polgármesteri határozat 
Tárgy: Algyő Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2018 – 2023.)  

felülvizsgálata 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzata Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében foglaltak alapján, Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
nevében az „Algyő Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2018 – 2023.) 
felülvizsgálata” tárgyú előterjesztés kapcsán a következő határozatot hozom: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nevében a határozat mellékletében foglaltak 
szerint elfogadom Algyő Nagyközség Település Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 
(2018 – 2023.) felülvizsgálatát. 

 
2. Felkéri a Jegyzőt, hogy a dokumentum közzétételével kapcsolatos intézkedéseket tegye 

meg. 
 
 

 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Katona Máté, pályázati referens 
4. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Csongrád-Csanád Megyei Kirendeltsége 

(6722 Szeged, Rákóczi tér 1.) 
5. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

Molnár Áron        dr. Varga Ákos 
   polgármester                  jegyző 
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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 

Bevezetés 
 

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 

esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi 

program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 

rendelkezéseivel, Algyő Nagyközség Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban (továbbiakban: 

HEP) rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 

összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 

intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során 

bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami 

intézményfenntartóira.  

 

Jelen dokumentum a jogszabályi előírásoknak megfelelően az Esélyegyenlőségi Program 
felülvizsgálatának elvégzését írja le. A változtatások az itt jelölt betűtípussal és módon 
kerülnek jelölésre a HEP-ben. 
 

A település bemutatása 
 

Földrajzi elhelyezkedése 
 

Algyő Csongrád megye délkeleti részén, belterületével a Tisza jobb partján helyezkedik el. 

Területe: 70,3 km2, ebből belterület: 2,6 km2.  

 

 



Alapvetően helyzetét a Tisza közelsége, Szeged Megyei Jogú Várostól való 10 km-es, 

Hódmezővásárhelytől pedig 15 km-es távolsága befolyásolja. Területén halad át a 47-es országos 

főútvonal, és az ezzel majdnem egyező tengelyű Szeged-Békéscsaba irányában fekvő vasútvonal. 

Ebből adódóan egy közúti híd és egy vasúti híd biztosítja a Tiszán az átjutást. Algyő egész 

területével szerves része a Duna-Tisza közötti hátságnak, geodéziailag legmagasabb pontja a 

vasútállomás épülete, ami 72,5 méterre van az Adriai tenger szintje felett. Algyő külterülete délen 

Szegeddel, északon Hódmezővásárhellyel, nyugaton Sándorfalvával, keleten Maroslelével határos. 

 

Népesség alakulása 

 

Algyő lakosai a település földrajzi helyzetéből fakadóan évszázadokon át megőrizték ősi 

foglalkozásaikat (halászat, földművelés, állattenyésztés és kosárfonás). Sem a török hódoltság, sem 

a szeszélyes és zabolátlan Tisza évenkénti árvízzel történő fenyegetései nem tudtak úrrá lenni az itt 

lakókon. Halászfaluként élte életét, a Tisza áradásai miatt többször elpusztult. Évszázadokon át 

tiszai kompátkelőhely volt. A település életében a legjelentősebb demográfiai és szociológiai 

változásokat az 1879-es árvíz, az 1945-ös földosztás, az 1950-es évek végére kierőszakolt 

kollektivizálás, az 1960-as évek második felére kialakult kőolajkutatás és feltárás eredményezte. A 

20. század elején színvonalas mezőgazdálkodás és jelentős kisipari tevékenység jellemezte. 

Vasútállomása, közúti és vízi közlekedési kapcsolata közlekedési-szállítási szerepkört biztosított. 

Gazdasági jelentősége országos méretűvé szélesedett a 60-as években feltárt földgáz és kőolajmező 

révén.  

 

Ennek „köszönhetően” 1973-ban községegyesítés címén Algyőt Szegedhez csatolták. Ez a 

kényszerű függőség az élet minden területére rányomta bélyegét. Nem volt önálló közigazgatása. A 

környező nagyvárosok rohamosan fejlődő ipara mind több munkaerőt igényelt, így kialakult a 

Szegedre, Hómezővásárhelyre ingázók rétege. A kereskedelmi hálózat központjai, a közlekedés 

irányítása, mind-mind Szegeden alakult ki. A település az 1970-1990 közötti időszakban csaknem 

elvesztette önálló arculatát. Ennek visszaszerzésére látott reményt Algyő lakossága, amikor 

társadalmi kezdeményezés indult az 1973-ban létrehozott községegyesítés megszüntetése 

tárgyában. Az 1996. október 27-én lezajlott hivatalos népszavazás eredménye, a községegyesítés 

közös akaraton nyugvó megszüntetésében nyilvánult meg.  

 

Algyő Nagyközség közigazgatási területe 70,3 km2, állandó lakosainak száma 2018. január 1-én 

5.430 fő. A lakosság döntő többsége belterületen él, egy kis része lakik a tanyavilágban. 

 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

 

  Fő Változás 

2007 5 245   

2008 5 247 100% 

2009 5 209 99% 

2010 5 204 100% 

2011 5 241 101% 

2012 5 297 101% 

2013 5 066 96% 

2014 5 088 100% 

2015 5 108 100% 

2016 5 125 100% 

2017 5 300 103% 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 



 
 

 

2.1. számú táblázat - Állandó népesség 

 

 

  
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 2 787 2 643 5 430 51,33% 48,67% 

0-2 évesek    103     

0-14 éves 405 419 824 7,46% 7,72% 

15-17 éves 74 73 147 1,36% 1,34% 

18-59 éves 1 561 1 620 3 181 28,75% 29,83% 

60-64 éves 179 169 348 3,33% 3,11% 

65 év feletti 568 362 930 10,46% 6,67% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR      
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2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma 

 

Korcsoport 
Fő Változás 

2001 2011 Fő 

15 éves gyermekek száma n.a. n.a. 0 

16 éves gyermekek száma 55 45 -10 

17 éves gyermekek száma 61 65 4 

Összesen 116 110 -6 

Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok   

 

3. számú táblázat - Öregedési index 

 

 65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú 

állandó lakosok 

száma (fő) 

Öregedési 

index (%) 

2001 734 865 84,9% 

2008 786 787 99,9% 

2009 790 749 105,5% 

2010 798 751 106,3% 

2011 825 739 111,6% 

2012 834 737 113,2% 

2013 864 748 115,5% 

2014 897 740 121,2% 

2015 888 757 117,3% 

2016 912 793 115,0% 

2017 930 824 112,9% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
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4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

 

 állandó jellegű 

odavándorlás 
elvándorlás egyenleg 

2008 131 124 7 

2009 107 124 -17 

2010 123 101 22 

2011 129 107 22 

2012 122 116 6 

2013 125 88 37 

2014 114 96 18 

2015 147 100 47 

2016 192 140 52 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR    

 

 

 
 

 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

 

 élve születések 

száma 

halálozások 

száma 

természetes 

szaporodás (fő) 

2008 45 63 -18 

2009 28 62 -34 

2010 40 61 -21 

2011 44 55 -11 

2012 48 66 -18 

2013 41 50 -9 

2014 28 55 -27 

2015 34 66 -32 

2016 44 66 -22 

2017     0 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
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A településen a születések számát – annak lassú emelkedése ellenére is – a halálozások száma 

jelentősen meghaladja. Ennek ellenére az össznépesség az utóbbi öt évben a bevándorlás hatására 

fokozatosan emelkedik, noha az elvándorlók száma is nőtt. A 2013-ban elkészített Helyi 

Esélyegyenlőségi Programban diagnosztizált népességfogyás megállt, az állandó- és a lakónépesség 

is növekszik, az öregedési index értékét is folyamatosan csökkentve. A következő időszakban 

további népességszám emelkedés várható, amely kb. 2020-ra érheti el csúcsát, köszönhetően a 

beépíthető területek véges számának. 

 

 

Gazdasági fejlődése 

 

 

Algyő az ország vezető szén-hidrogén kitermelő központja, a kitermelés még hosszú ideig, 20-30 

évig folytatható. A helyi ipar a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. kitermelő bázisára települt, a 

vállalkozások jelentős része ezekhez kötődik, illetve az anyacégből vált ki az elmúlt évtizedekben. 

A település fejleszthető területe a Tisza, a belvízvédelmi töltés, a bányászati jogok, valamint az 

úthálózat meglévő és tervezett nyomvonalai miatt korlátozott, a jövőbeli fejlesztések ezért nagyfokú 

koordinációt, és megalapozott döntéseket igényelnek a településvezetéstől.  

 

Algyő rendelkezik olyan, fejlett infrastruktúrával ellátott szabad ipari területekkel, amelyek 

közlekedési szempontból jelenleg is kedvező helyzetűek (47. sz. főút, vasúti iparvágány), és 

amelyek az M5, valamint a M43 autópályák megépítésével még inkább felértékelődnek.  

 

Algyő rendelkezik kijelölt lakóterület fejlesztési területekkel is. A lakosság és a beköltöző népesség 

által igényelt kellemes, vidéki környezet azonban a meglévő ipari funkcióval sokszor 

ellentmondásban van (környezeti minőség, területhasználat, stb.). Az ipari és a kedvező 

lakókörnyezeti „image” egymással nehezen összeegyeztethető, eltérő vonzó tényezőt és eltérő piaci 

célcsoportot is jelent. 

 

Az elmúlt években befejeződött a közműrendszerek kialakítása, így a település és a lakosság 

infrastrukturális ellátottsága kiváló, városi színvonalú, minden lakossági igényt kielégíthető. A 

lakossági közműdíjak a szegedinél alacsonyabbak. A csapadékvíz-elvezető hálózat döntő része nyílt 

rendszerű. Az utak pormentesítettek, de még – különösen a kohósalak szerkezetűek – minőségileg 

fejlesztésre szorulnak. A közlekedési infrastruktúra a két megyei jogú város irányába megfelelő 

kapcsolatot teremt, és az országos gyorsforgalmi úthálózat-fejlesztések is kedvezőek a település 
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számára. A kistérség többi településéhez a földrajzi helyzet miatt nincsen közvetlen kiépített közúti 

összeköttetés. A kistérségen belüli közúti kapcsolatok egyedül Sándorfalva irányába lennének 

fejleszthetők. A kerékpárút jelenleg a nagyvárosok irányába és a Tisza-mentén sem épült ki teljes 

mértékben, részlegesen Hódmezővásárhely irányába.  

 

 

A településen elérhető közszolgáltatások 

 

Algyő az önálló működés minden lényeges tárgyi- és intézményi feltételeivel rendelkezik: 

 

Humán szolgáltatások: 

 

- Algyői Szivárvány Óvoda; 

- Algyői Fehér Ignác Általános Iskola; 

- Gyevikult Kulturális és Művelődési Nkft.; 

- Algyői Könyvtár; 

- Gyevitur Algyői Vendégház és Turisztikai Központ Nkft. (Borbála Fürdő, Levendula 

Hotel); 

- Algyői Sportközpont; 

- orvosi rendelők, gyermekorvos, fogorvos; 

- Gyevi Patika; 

- Algyői Egyesített Szociális Intézmény (továbbiakban: ESZI): 

 

o Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat; 

o Védőnői Szolgálat; 

o Idősek Napközi Otthona; 

o Bóbita Bölcsőde; 

 

- mezei őrszolgálat; 

- takarékpénztár; 

- postai szolgáltatás; 

- rendőri körzeti megbízott; 

- közterület-felügyelő. 

 

Közüzemi szolgáltatások: 

 

- teljes mértékű víz-, gáz- és villany ellátottság; 

- önálló szennyvíztisztító; 

- kiépített szennyvíz elvezetését biztosító csatornarendszer; 

- csapadékvíz elvezető nyíltszelvényű árkok; 

- vasúti- és távolsági buszos tömegközlekedés; 

- köztemető fenntartása; 

- település hulladék gyűjtése, szállítása és kezelése, hulladékudvar; 

- közterületek tisztán tartása.  



Értékeink, küldetésünk 
 
 

Algyő nagyközség a HEP célcsoportjai - a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a 

mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek és fogyatékkal élők - részére biztosítani 

kívánja az esélyegyenlőség követelményét a településen élők helyzetének elemzése révén, amely 

alapján - partnerei bevonásával - specifikus intézkedési tervet készít, hogy a társadalmi 

különbségeket minél hatékonyabban csökkenteni tudja az alábbi célokat megvalósításával. 

 

 

Célok 

 

A HEP átfogó célja 

 

Algyő Nagyközség Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 

kívánja: 

 

- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét; 

- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét; 

- a diszkriminációmentességet; 

- szegregációmentességet; 

- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 

intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések 

érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  

 

 

A HEP helyzetelemző részének célja 

 

- számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, 

esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, 

valamint helyzetét a településen; 

- a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük 

alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat; 

- meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, 

melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az 

HEP Intézkedési Terve (továbbiakban: HEP IT) tartalmazza. 

 

 

A HEP IT célja 

 

- a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének 

javítása szempontjából; 

- meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt; 

- annak az együttműködési rendszernek a felállítása, amely a programalkotás és végrehajtás 

során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás 

támogató strukturális rendszerét (HEP Fórum és a hozzá kapcsolódó tematikus 

munkacsoportok).  



A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 
 

1.1. A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük.  

 

A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei, 

 

▪ a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi 

program elkészítésének szempontjai” fejezete és  

▪ a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) 

EMMI rendelet 

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

▪ a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 

▪ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 

Szt.) 

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

(továbbiakban: Flt.) 

▪ a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi 

törvény) 

▪ az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 

▪ a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 

▪ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) előírásaira. 

 

1.2. Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása 

 

Algyő Nagyközség Önkormányzata a Település Helyi Esélyegyenlőségi Programját a 18/2013. 

(VI.26.) Kt. határozattal fogadta el. A képviselőtestület az esélyegyenlőségi tervben foglaltak 

megvalósulását évi rendszerességgel a polgármester és a jegyző tájékoztatása útján ellenőrzi. 

 

Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi rendeletek: 

 

- 5/2018. (II.23.) ör. az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről; 

- 10/2015. (IV.30.) ör. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról; 

- 15/2001. (VIII.04.) ör. Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati 

lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről; 

- 3/2019. (II.28.) ör. a fiatalok első lakásszerzéséről; 



- 3/2019. (II.28.) ör. a lakáscélú önkormányzati támogatásokról és az építészeti 
örökség helyi védelméről; 

- 21/2015. (IX.30.) ör. az újszülött gyermekek és a házasulandó személyek támogatásáról; 

- 12/2000. (V.23.) ör. a gyermekek védelméről; 

- 2/2015. (II.27.) ör. az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról; 

- 22/2013. (XII.23.) ör. a társadalmi szervezetek támogatásáról; 

- 28/1998. (IX.25.) ör. a mezei őrszolgálatról; 

- 2/2016. (I.29.) ör. a gazdaságélénkítésről. 

 

Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi rendeletek változásai: 

 

1. Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) ör.  

 

Az Szt. módosításának megfelelően Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. 

március 1. napjától az alábbi pénzbeli és természetbeni ellátásokat szabályozza: 

 

„5. § Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 

szociális rászorultság esetén a jogosult számára pénzbeli vagy természetben ellátásként 

 

a.) rendkívüli települési támogatást, 

b.) temetés céljára nyújtható települési támogatást, 

c.) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás 

(továbbiakban: helyi lakásfenntartási támogatás), 

d.) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy 

részére nyújtható települési támogatást (továbbiakban: helyi ápolási díj), 

e.) gyógyszerköltséghez és egyéb egészségüggyel kapcsolatos szolgáltatások igénybevételéhez 

nyújtható települési támogatást (továbbiakban: gyógyszerszükséglet támogatás), 

f.) köztemetést, 

g.) adósságkezelési szolgáltatást, 

h.) hulladékszállítási díjkedvezményt, 

i.) karácsonyi csomagot 

állapít meg.” 

 

2. A fiatalok első lakásszerzéséről szóló 3/2019. (II.28.)  
 

A rendelet célja Algyő Nagyközség kedvezőbb demográfiai mutatóinak elérése, a lakosság megtartó 

erejének növelése, a fiatal házasok első lakáshoz jutásának elősegítése és a lakásépítés helyi 

támogatása.  

 

E rendeletben foglalt feltételek alapján visszatérítendő támogatás vehető igénybe, melyet Algyő 

Nagyközség Önkormányzata kamatmentes kölcsön formájában nyújt: 

 

a.) a 45. életévüket be nem töltött házaspárok (élettársak) részére, ideértve a gyermekét 

egyedül nevelő kérelmezőt is, 

b.) aki Algyő Nagyközség közigazgatási területén - a kérelem benyújtását közvetlenül 

megelőző 24 hónapban megszakítás nélkül - állandó bejelentett lakóhellyel vagy 

tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen Algyőn tartózkodik, 

c.) igazolt munkahellyel és állandó jövedelemmel rendelkezik, és a munkaviszony legalább 2 

éve folyamatosan fennáll;  

d.) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének hatszorosát. 



 

A támogatás igényelhető Algyő Nagyközség közigazgatási területén elhelyezkedő: 
 

a.) első lakásingatlan építése, 
b.) első lakásingatlan vásárlása. 

 

3. Az újszülött gyermekek és a házasulandó személyek támogatásáról szóló 21/2015. (IX.30.) 

ör.  

 

A rendelet célja Algyő Nagyközség kedvezőbb demográfiai mutatóinak elérése, a lakosság megtartó 

erejének növelése, és az önkormányzat hozzájárulása a szülők gyermekvállalással, neveléssel járó 

anyagi terheinek csökkentéséhez. 

 

A támogatásra jogosultság feltétele, hogy 

 

a.) legalább az egyik szülő – a gyermek születését közvetlenül megelőző 12 hónapban – 

megszakítás nélkül Algyő Nagyközség közigazgatási területén állandó bejelentett 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen Algyőn tartózkodik, 

b.) a gyermeket saját háztartásában, Algyőn neveli, és 

c.) a gyermek megszületésekor annak lakóhelyeként a lakcímnyilvántartásba algyői lakóhely 

kerül bejegyzésre. 

 

A támogatás összege újszülött gyermekenként 100.000,- Ft, mely egy összegben, készpénzben kerül 

átadásra a jogosult szülő részére. 

 

 

4. A gazdaságélénkítésről szóló 2/2016. (I.29.) ör.  

 

Az önkormányzati gazdaságélénkítő ösztönzések formái (típusai) 

 

a.) új munkahelyek létrehozásának ösztönzése 

 

- vissza nem térítendő támogatás, melynek összege a létesített új, teljes idejű (8 órás) 

foglalkoztatást biztosító álláshelyenként 500.000,- Ft, legfeljebb 5 millió Ft összegig; vagy 

- visszatérítendő kamatmentes támogatás új, teljes idejű (8 órás) foglalkoztatást biztosító 

álláshelyenként 1.000.000,- Ft, legfeljebb 5 millió Ft összegig. 

 

b.) az egységes, azonos feltételekhez kötött beruházásösztönző ingatlanvásárlási engedmény 

 

- gazdasági vállalkozás létesítése és munkahelyteremtés céljából történő önkormányzati 

tulajdonú ingatlan vásárlása esetén a piaci árnak megfelelő vételárból minden újonnan, teljes 

munkaidőben foglalkoztatott regisztrált munkanélküli munkavállaló felvétele esetén a 

minimálbér mindenkori legmagasabb összegének háromszorosának, de fejenként legfeljebb 

500 000 forintnak megfelelő árengedmény vehető igénybe. 

 

c.) innováció ösztönzése (új, vagy jelentősen javított termék (áru vagy szolgáltatás) vagy 

eljárás/új marketing-módszer, vagy új szervezési-szervezeti módszer bevezetése) 

 

- az innováció ösztönzése Algyő nagyközség területén megvalósuló fejlesztések esetében 

maximum 5 millió Ft, visszatérítendő kamatmentes támogatás, legfeljebb 60 havi 



futamidővel. A visszatérítendő kamatmentes támogatás maximum a projekt nettó értékének 

legfeljebb 50 %-áig terjedhet. 

 

d.) a gazdaság- és kereskedelemfejlesztés ösztönzése 

 

- maximum 5 millió Ft visszatérítendő kamatmentes támogatás. A támogatásból legfeljebb 60 

havi futamidővel legfeljebb a beruházás, fejlesztés értékének, az elfogadott nettó költségnek 

az 50 %-a finanszírozható. 

e.) a mezőgazdasági termelők földvásárlása 

 

- a támogatás módja visszatérítendő kamatmentes támogatás, amelynek összege maximum 

5.000.000,- Ft. A támogatásból 36 havi futamidővel legfeljebb a termőföldvásárlás 

értékének, az 50 %-a finanszírozható. 

 

Az önkormányzati gazdaságélénkítő források pályázat útján vehetők igénybe. 

 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

Széchenyi 2020.  

 

A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére. A korábbi 

hét éves periódushoz képest – melynek a legfőbb célja a leszakadt régiók felzárkóztatása volt – a 

most induló ciklusban az EU más célkitűzéseket vállalt. Ezeket 11 pontban foglalta össze. Az összes 

tagállamnak a 11 célhoz kell igazítania saját fejlesztési terveit, így mind a 28 ország egy irányba 

fejlődik majd tovább. 

 

Magyarország a következő hét éves időszakban összesen 7480 milliárd forintot használhat fel. Az 

összes forrás 60%-át a Gazdaságfejlesztésre fordíthatjuk majd, melynek részét képezi a 

foglalkoztatottság elősegítése is. Az előző időszakhoz képest másfélszer több forrás jut majd 

munkahelyteremtésre, háromszor több a kutatás-fejlesztésre és innovációra, energiahatékonyságra 

és az infokommunikációs szektor fejlesztésére pedig a korábbi dupláját használhatjuk fel.  A teljes 

pénzügyi keret legalább 15 százalékát közvetlenül a kis- és középvállalkozások megerősítésére 

fordítják majd, és a pályázati rendszerben is több változásra számíthatunk.  

 

 



 
 

A 2007-2013 és a 2014-2020-as tervezési időszak összehasonlítása: 

 

 
 

 

2014-2020 időszak Operatív programok: 
 

 



Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) 

Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 

Terület és Településfejlesztési OP (TOP) 

Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 

Környezet és Energetikai Hatékonyság OP (KEHOP) 

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 

Koordinációs OP (KOP) 

„Vidékfejlesztés, halászat” OP 

 

 

2.1. Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 

 

Költségvetési Koncepció 

 

Algyő nagyközség képviselő-testülete az önkormányzat költségvetését az 5/2018. (II.23.) ör. számú 

rendelettel szabályozta. Az önkormányzat költségvetése határozza meg alapvetően a HEP IT forrást 

igénylő intézkedéseinek megvalósulását. 

 

 

Gazdasági Program 

 

A képviselő-testület a település hosszú távú fejlesztési Gazdasági Programjában rögzítette. 

 

 

Algyő Nagyközség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 

 

A szolgáltatástervezési koncepció célja: 

 

- bizonyos távra meghatározni a szociális szolgáltatások fejlesztéseinek alapelveit, irányait, 

céljait, amelyeket az adott település a szociális szolgáltatásainak fejlesztése során követ, 

illetve amelyekkel orientálni kívánja a szociális szolgáltatások fejlesztésének további 

szereplőit, 

- részletezni azokat a konkrét célkitűzéseket, amelyeket a szociális szolgáltatások biztosítása 

során érvényesíteni kívánnak, 



- elősegíteni a szociális törvény által bevezetésre került új típusú intézmények feladatainak 

ellátását. 

 

A fenti célok megvalósításával elérhető, hogy olyan szociális ellátórendszer jöjjön létre, melyben az 

egyéni igények szerint differenciálható szolgáltatások, mindenki számára elérhetőek lesznek. 

 

 

Településrendezési terv 

 

Algyő Nagyközség Önkormányzata a településrendezési feladatának az Algyő Nagyközség Építési 

Szabályzatáról (AÉSZ), valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 30/2007. (XII.05.) 

ör. rendelettel tett eleget.  

 

 

Algyő Nagyközség Bűnmegelőzési Koncepciója 

 

A koncepció célja, hogy az életminőséget javító közbiztonság megteremtése érdekében a közrend 

megóvásában, a bűnmegelőzésben és a bűnüldözésben részt vevők közötti párbeszédet elősegítse, 

és megfelelő keretet biztosítson a közös feladatok eredményes ellátására. 

 

 

Algyő Local Agenda Fenntarthatósági Terv 

 

Algyő Nagyközség Önkormányzata 2011-ben készítette el a település Környezeti Fenntarthatósági 

Tervét (Local Agenda 21.). Az önkormányzat feladatai közé tartozik a lakosság egészséges 

környezethez való jogának, a létfeltételeknek biztosítása. Ez a program a természet a társadalom a 

gazdaság komplex rendszerét foglalja magába. Célja az önkormányzat aktív és cselekvő 

közreműködésével, a lakosság tevőleges támogatásával olyan stratégia kidolgozása és 

megvalósítása, amely a fenntartható fejlődés elvére épül. Sikeres stratégiát az erősségekre és a 

lehetőségekre alapozva lehet kidolgozni és megvalósítani.  

 

A 2011. évben, egyeztetések vélemények alapján elkészült Algyő Nagyközség, Local Agenda 21 

tervdokumentációja. Az elkészített települési fenntarthatósági tervet legalább háromévente 

szükséges felülvizsgálni annak érdekében, hogy a tervben megfogalmazott pontok, intézkedési 

tervek, feladatok továbbra is biztosítják-e a település jövőjét, élhetőségét. A fenntartható fejlődés a 

természeti erőforrások használatának és megőrzésének egyidejű megvalósítására épül. Az ENSZ 

Környezet és Fejlődés Világbizottsága szerint a fenntartható fejlődés egy olyan fejlődés, amely a 

jelen generációk igényeit és törekvéseit úgy elégíti ki, hogy az a jövő generációk hasonló 

tevékenységét nem veszélyezteti. 

 

 

Algyő Nagyközség Integrált Településfejlesztés Stratégiája (2015 – 2022.) 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 30. § (1) alapján, valamint a Településfejlesztéssel és 

településrendezéssel összefüggő partnerség rendje című, 21/2014. (I.29.) Kt. számú határozatnak 

megfelelően, továbbá Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2016. február 18-án megtartott soros 

ülésén 54/2016. (II.18.) Kt. határozatában döntött a Településfejlesztési Koncepció (a továbbiakban: 

TFK) és Integrált Településfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: ITS) elkészítéséről. 

 

A stratégia tematikus fejlesztési céljai: 



 

1. Gazdaságélénkítés – a foglalkoztatás és jövedelemtermelési képesség növelése 

2. Agrárium fejlesztése és kapcsolódó vidékfejlesztési intézkedések 

3. Turizmusfejlesztés  

4. A környezeti állapot és az energetika fejlesztése 

5. Vonalas hálózatok és közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

6. Humán erőforrások fejlesztése 

7. Települési arculat fejlesztése 

 

A stratégia területi fejlesztési céljai: 

 

1. Turisztikai-újközponti akcióterület fejlesztése 

2. Községi-központi akcióterület fejlesztése 

3. Iparterületek fejlesztése 

 

 

Algyő Nagyközség településfejlesztési koncepciója (A település átfogó fejlesztését szolgáló célok 

meghatározása) 

 

A településfejlesztési koncepció által felvázolt jövőkép eléréséhez a megalapozó vizsgálat adataira, 

megállapításaira szükséges támaszkodni. Ezek alapján határozhatóak meg Algyő 

településfejlesztésének átfogó céljai. Az átfogó célok hosszú távon, 15 – 20 éves távlatban mutatnak 

irányt a település számára, azokon keresztül valósulnak meg. Algyő településfejlesztését szolgáló 

átfogó célokat az alábbiak szerint definiálhatjuk: 

 

1. átfogó cél: Sokoldalú helyi gazdasági szerkezet, a foglalkoztatást ösztönző üzleti környezet 

kialakítása és versenyképes KKV szektor fejlődésének támogatása: 

 

- Algyőn jelenleg is működő cégek településen tartása, fejlődésük elősegítése, 

munkahelyteremtésük támogatása 

- Az Ipari Park területének bővítése, új gazdasági területek kijelölése, szolgáltatások 

fejlesztése 

- Hazai és nemzetközi befektetés-ösztönző program, exportorientált cégekre, magas 

hozzáadott értékű KKV-kre összpontosítva 

- Újonnan induló és feltörekvő KKV-k számára kedvezményes inkubációs lehetőségek 

biztosítása magas színvonalú szolgáltatásokkal 

- Önkormányzati vállalkozások versenyképességének és jövedelmezőségének növelése, a 

foglalkoztatás bővítése 

- Munkavállalási korú népesség munkaerőpiaci versenyképességét növelő, ismeretterjesztő-

fejlesztő humán erőforrás-fejlesztési akciók megvalósítása 

- Turizmus fejlesztése, Algyő Turizmusfejlesztési Koncepciójának megvalósítása 

- Algyői vállalkozások, gazdálkodók összefogásának, klaszteresedésének erősítése a helyi 

termékek hazai és nemzetközi piacon való versenyképessé és ismertté tételéért  

 

 

2. átfogó cél: A természeti és épített környezet, valamint gazdasági tevékenység egyensúlyán 

alapuló, korszerű és fenntartható, élhető, elérhető és vonzó település 

 

- Alternatív energiaforrások dominanciája a település energiaellátásában 



- Hatékony területhasznosítás a természeti-környezeti-építészeti értékek megőrzésével és a 

gazdasági tevékenységek bővítésével összhangban 

- Településképi értékek megőrzése és esztétikai, funkcionális minőségének fejlesztése 

- Zöldfelületi arány növelése 

- Közterek, közösségi terek ápolása, színvonalassá tétele a lakossági igényeknek megfelelően  

- Szakképzett munkaerő helyben tartása 

- Fiatalok és családok letelepedésének ösztönzése, otthonteremtésének támogatása 

- Közlekedésbiztonság és közbiztonság javítása 

- Egészségügyi és szociális ellátási színvonal növelése 

- Oktatási színvonal növelése, közép- és felsőfokú képzési szintek megjelenése Algyőn 

- Települési szolgáltatások színvonalának javítása  

- Települési fejlesztésekben aktívan résztvevő civil szervezetek 

- Rászorulók, társadalmi periférián élők, hátrányos helyzetűek számára gondoskodó, 

felzárkóztató intézményi és társadalmi szolgáltatások biztosítása 

- Okos, takarékos és környezetbarát, fenntartható megoldások elterjedése a lakosság 

fogyasztási szokásaiban, a kommunális- és közműszolgáltatásokban 

- 100 %-os internet-penetráció Algyőn és digitális analfabetizmus megszüntetése a lakosság 

körében 

- Civil szervezetek településfejlesztési döntésekben, tervezésben való állandó részvételének 

biztosítása. 

 

 

 

2.2. Kapcsolódás pályázatokkal 

 

EFOP-1.2.11-16 „Esély Otthon” című pályázat 

 

Algyő Nagyközség Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16 „Esély Otthon” című pályázat keretében az 

Algyő, Kosárfonó u. 16. szám alatti „zöld iskola” épületében 13 lakást alakít ki. 

 

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 16/2018. (I.18.) Kt. határozat 3. pontjában foglaltakban 

tudomásul vette a nyertes projektet és önerőt biztosított az építés megvalósíthatósága érdekében. 

 

A fejlesztés alapvető célja, hogy Algyő településén az algyői fiatalok számára reális alternatívává 

váljon a helyben maradás, illetve az ide költözés, ezáltal a település népességmegtartó ereje és 

versenyképessége javuljon. A fejlesztés 2 fő célterületre irányul: 

 

- 13 lakást alakítana ki az önkormányzat, minimum 17 fő beköltöző fiatal részére, 

- valamint a képzések, programok, rendezvények által a cél a fiatalok helyben tartása a 

településen. 

 

A projekt keretében elsősorban a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztésére teszik a hangsúlyt, 

azonban a tervezett programelem megvalósulása a résztvevők életviteli kompetenciáinak 

fejlődésével is járhat, így magánéletükre is pozitív hatással lehet. A programban azt a célt tűzték ki, 

hogy tematikus műhelymunkába vonják be a helyi foglalkoztatók vezetőit, HR munkatársait. A 

célcsoport tagjai részére ezen programelem keretében üzem-, illetve gyárlátogatásokat valósítanak 

meg. A programelem a célcsoport gazdaságba való bekapcsolódását segítené azáltal, hogy a 

munkaerőpiacra jutást, illetve a munkaerőpiacon való sikeres helytállást biztosító szakmai 

kompetenciákat fejlesztését célozná. 



 

 

A program megvalósítási időszaka: 2018.07.11 – 2021.09.11. 

 

 

1. Mentorprogram – Életpálya tervezés komplex mentorprogram: 

 

A program célja: 

 

A résztvevők önismerete erősödjön, képesek legyenek azonosítani a személyiségükhöz, 

képzettségükhöz illeszkedő szakmai életpályát. Személyre szabottan sajátítsanak el olyan 

technikákat, melyek segítségével a munkahelyre való belépésük és tartós munkavállalásuk sikeres 

lehet. 

A képzés elsősorban a célcsoport munkaerő-piaci kompetenciáinak fejlesztésére teszi a hangsúlyt, 

emellett azonban a komplex képzési program megvalósulása a résztvevők életviteli 

kompetenciáinak fejlődésével is járhat, így magánéletükre is pozitív hatással lehet (pl. családi 

költségvetés tervezése). 

 

Célunk, hogy a program végére a résztvevők önismerete erősödjön, képesek legyenek azonosítani a 

személyiségükhöz, képzettségükhöz illeszkedő szakmai életpályát, illetve a tervezett életpályához 

szükséges további lépéseket (továbbképzések, álláskeresés formái stb.).  

Mindemellett a program során a résztvevők sajátítsanak el olyan, testreszabott álláskeresési 

technikákat, amelyek segítségével a munkahelyre való belépésük és a tartós munkavállalói létük 

sikeres lehet. 

 

 

 

Megvalósítás módja: 

Mivel a célcsoport előképzettséget, végzettséget, szakmai érdeklődést tekintve diverzifikált, így 

indokolt egy személyre szabott komplex program megvalósítása. 

A komplex programnak vannak csoportos elemei, azonban jelentős mértékben személyre szabott 

képzések, elemzések, tanácsadások képezik a részét. 

 

Témakörök: 

 

A fiatalok életpálya tervezését segítő komplex program tervezett témakörei: 

 

• Önismeret, önmenedzsment. 

• Karriertervezés, pályaalkalmasság. 

• Szakképzettség és szakképzetlenség. 

• Önéletrajz, részletes önéletrajz (saját önéletrajz elkészítése). 

• Motivációs levél (kiválasztott álláshirdetésekre saját motivációs levél elkészítése). 

• Megjelenés a munkahelyen, munkaképes állapot (Megjelenés, öltözködés, smink, frizura, 

köszönés, megszólítás, viselkedés. Munkaképes állapot jellemzői, munkaképes állapot

 ellenőrzése, alkoholos állapot ellenőrzésének folyamata, alkoholos állapot 

következményei. Drogok kimutathatósága, drogszűrés, kimutatás módszere, kimutathatóság 

ideje, "+" teszt eredmény következményei.). 

• Munkabér (munkabér és juttatások, bérjegyzék, bér kifizetés. Munkabérből való levonások, 

munkabér utáni járulékok). 



• Munkahelykeresés (álláskeresési technikák; a résztvevő életpályatervéhez illeszkedő 

lehetséges munkahelyek azonosítása, álláslehetőségek feltárása). 

• Munkahelykeresés, állásinterjú (Munkahelykeresés és munkahelyek feltérképezése, 

állásinterjúra való felkészülés. Állásinterjú: szituációs gyakorlatok, valódi helyzetek 

kiértékelése). 

• Kiválasztás (kiválasztási folyamat, a résztvevő életpályatervéhez illeszkedő szervezet 

kiválasztási folyamatának vizsgálata, elemzése vagy tényleges kiválasztási folyamatra 

vonatkozó tanácsadás, a tapasztalatok elemzése, feldolgozása). 

• Munkaszerződés (Munka törvénykönyve, munkaszerződés fajtái, kötelező elemei, 

mellékletei; munkaszerződés kötés menete, felmondás esetei, következményei; 

munkavállaló jogai és kötelezettségei; résztvevő életpályájához illeszkedő munkaszerződés 

elemzése). 

• Tanulmányi szerződés, kötelezés, kollektív szerződés. 

• Munkaidő, szabadság, távollét, igazolatlan távollét. 

• Felkészülés a munkahelyi konfliktusokra. 

• Élethosszig tartó tanulás. 

• Pénzügyi tervezés alapjai (egy család költségvetése, saját költségvetés készítése). 

• Életvezetési tanácsok (Hivatalos ügyintézés). 

• Személyi jövedelemadó (adóbevallással kapcsolatos tudnivalók). 

 

 

 

 

 

 

 

2. Képzési programok: 

 

a.) gazdasági alapismeretek (60 órás képzés, várhatóan legalább 10 fő) 

 

A képzés elsődleges célja a célcsoport helyi gazdaságba való bekapcsolódásának elősegítése azáltal, 

hogy a munkaerőpiacra jutást, illetve a munkaerőpiacon való sikeres helytállást elősegítő alapvető 

gazdasági és vállalkozási ismereteket adja át. 

A gazdasági alapismeretek képzés során a résztvevők elsajátítják a gazdasági életben, 

közigazgatásban és adminisztrációs munkában feltétlenül szükséges ismereteket, így kellő alapot 

szereznek az őket körülvevő gazdasági folyamatokban történő eligazodáshoz, a kellő 

tájékozottsághoz. 

A képzés célja továbbá egy olyan vállalkozói szemléletmód elsajátítása, amely segítségükre lesz 

későbbi életük során önálló döntéseket hozni, szükség szerint aktívan részt venni egy vállalkozás 

tervezési és döntési folyamataiban. 

A képzés során a résztvevők képet kapnak arról, hogy, hogyan kell gazdasági szempontok mentén 

projektek és vállalkozások számára üzleti tervet készíteni, érvelni, valamint megismerkednek a 

költségvetés készítéshez szükséges alapismeretekkel. 

 

 

b.) gépírás (60 órás képzés, várhatóan 10 fő) 

 



A munkaerőpiacon elvárás lett a korszerű szakmai, informatikai és nyelvi kompetenciák 

készségszintű elsajátítása, amelyekhez kapcsolódik a gépírás tudás is. 

A gépírás képzés során a résztvevőnek lehetőségük lenne megtanulni, hogyan lehet a számítógép 

billentyűzetét hatékonyan használni, valamint elsajátítani a tízujjas vakírás technikáját, amelyek 

elősegítik a hatékonyabb irodai munkavégzést, a számítógép használat megkönnyítését. 

A képzést gyakorlati oktatás keretében kell megvalósítani, otthoni gyakorlást elősegítő tananyag 

biztosítása mellett. 

 

 

c.) IKT kompetenciák fejlesztése I. (alapfokú számítástechnikai ismeretekkel rendelkezők 

részére 128 órás képzés, várhatóan 6-12 fő) 

 

Az IKT kompetenciák fejlesztését célzó képzés a célcsoport helyi gazdaságba való bekapcsolódását 

segítené azáltal, hogy a munkaerőpiacra jutást, illetve a munkaerő piacon való sikeres helytállást 

elősegítő info-kommunikációs technikák használatát, digitális írástudás képességeit fejlesztené. 

A képzés keretében résztvevők tudása várhatóan különböző szintű lesz, ezért a képzés 

hatékonyabbá és eredményesebbé tétele érdekében a résztvevőket tudásuk alapján két csoportot 

alakítunk ki. 

Alap szintű IKT tudással rendelkezők képzése tartalmazza legalább az alábbiakat: Operációs 

rendszerek, Word alapok, Excel, Internet, kommunikáció, prezentációkészítés. 

 

 

d.) IKT kompetenciák fejlesztése – II. (középszintű számítástechnikai ismeretekkel 

rendelkezők részére 112 órás képzés, várhatóan 6-12 fő) 

 

Az IKT kompetenciák az info-kommunikációs technikák használatát, digitális írástudás képességeit 

középhaladó szinten fejlesztené. 

A képzés keretében résztvevők tudásszintje várhatóan különböző szintű lesz. A képzés 

hatékonyabbá és eredményesebbé tétele érdekében a résztvevőket tudásuk alapján csoportokban 

kell képezni. 

Az alábbiakra ki kell terjedni a tanfolyamnak: Word haladó, Excel, Operációs rendszerek, Internet, 

kommunikáció, prezentációkészítés. 

 

 

e.) Vállalkozói alapismeretek (130 órás képzés, várhatóan 12 fő, egyéni képzés 5 fő) 

 

Cél, hogy a képzés a célcsoport helyi gazdaságba való bekapcsolódását segítse azáltal, hogy az 

alapvető vállalkozási és gazdasági ismereteket. 

Az előzetes egyeztetések folyamán nyilvánvalóvá vált, hogy Algyő település népességmegtartó 

képességét fokozhatja az, ha a célcsoport egy része a településhez kötődve válna önfoglalkoztatóvá, 

vállalkozóvá. A képzés csoportos és egyéni képzési foglalkozásokból áll. 

 

A képzés legalább az alábbiakat tartalmazza: 

 

- Vállalat gazdaságtani ismeretek 

- Jogi alapismeretek (vállalkozás indítása, kötelmi jog, munkajog…stb) 

- Gazdasági, pénzügyi, számviteli alapismeretek 

- Adózási alapismeretek (az adók fajtái, SZJA, társasági adó, ÁFA…stb) 

- Munka- és személyügyek  

- Marketing (termékek, szolgáltatások, árképzés, értékesítési csatornák) 



- Stratégiai és üzleti tervezés (üzleti terv felépítése és elkészítése, STEEP, SWOT)  

 

Az egyéni képzési komponens célja, hogy a résztvevők számára személyre szabott egyéni mentor 

szolgáltatást nyújtson, melynek keretében a jelöltek kidolgozzák vállalkozásuk üzleti tervét, mely 

alapját képezheti jövőbeni vállalkozásuk beindításának. 

 

 

f.) szállodai recepciós OKJ-s képzés (OKJ 52 812 01) (600 órás képzés, várhatóan 10 fő) 

 

A szállodai recepciós OKJ minősítésű képzés a jogszabályokban, szakmai iránymutatásokban 

foglaltaknak feleljen meg és eredményes elvégzését követően a résztvevők kapjanak erről 

megfelelő igazolást. 

 

 

g.) gyógynövénygyűjtő képzés (295 + 130 óra, várhatóan 6 fő) 

 

MKIK nyilvántartásába felvett felnőttképzési program, program azonosító: SzPk-00059-15-20 0061 

 

A gyógynövénygyűjtő képzés célja, hogy a képzésben résztvevők részére megadja mindazokat az 

elméleti és gyakorlati kompetenciákat, amelynek köszönhetően képesen lesznek a gyógynövények 

szakszerű begyűjtésére, előkészítésére, szárítására és raktározására. 

A képzés célja az, hogy a helyben fellelhető gyógynövényekhez kapcsolódó önálló vállalkozások 

indítására, kiegészítő vagy főtevékenységként, illetve jelenleg is önálló vállalkozási tevékenységet 

folytatók részéről a tevékenység bővítésére alkalmassá tegye a képzésben résztvevő személyeket. 

A képzést a felnőttképzési program előírásainak megfelelően kell megvalósítani.  

 

 

2.3. A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

A település földrajzi helyzetéből adódóan behatárolt lehetőségek vannak önkormányzati 

társulásokban való részvételre. Társulási elképzelések a központi kormányzati döntések 

függvényében napirendre kerülhetnek. 

 

 

2.4. A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns 

adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

Rendelkezésre álló adatok: 

 

- 2001. és 2011. évi népszámlálásra vonatkozó adatok, 

- Központi Statisztikai Hivatal adatai; 

- Nemzeti Munkaügyi Hivatal adatai; 

- Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR); 

- Szegedi Tankerületi Központ tankerületi adatai; 

- Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály adatai; 

- Esélyegyenlőség szempontjából releváns önkormányzati rendeletek; 



- Algyő Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatási Koncepciója; 

- Településrendezési Terv; 

- Gazdasági Program; 

- Algyő Nagyközség Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013 – 2018.; 

- Algyő Nagyközség Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Terve, 

- Algyő Local Agenda Fenntarthatósági Terv. 

 

 

Adathiányok: 

 

- jövedelmi és vagyoni helyzetre vonatkozó adatok; 

- 2012-2018. évi foglalkoztatási, munkanélküliségi adatok Algyő településre vonatkozóan, az 

esélyegyenlőségi jogszabály által megkívánt részletességben; 

- családon belüli erőszakra vonatkozó adatok; 

- munkáltatók esélyegyenlőségi célcsoportra vonatkozó adatai. 

  



2. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

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

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

elemi lakhatási, táplálkozási körülményekre, az érintettek egészégi állapotára, stigmatizál és 

kirekesztéshez vezet. Mindez együtt szükségszerűen eredményezi az újratermelődés, a generációkra 

történő átörökítés magas valószínűségét. 

A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal, de a mélyszegénység 

jobbára jövedelmi egyenlőtlenségből fakadó elkülönülés, és már nem csak cigányokról szól. A 

munkanélküliek-, valamint a szociális segélyben részesülők számát elemezve megállapítható, hogy 

egyre többen csak annyi jövedelemhez jutnak, hogy az életüket fenntartsák. 

A szegénység szinonimájaként gyakran használják a „depriváció” szót, mely azt jelenti, hogy a 

deprivált személy vagy család nélkülöz valamit, ami az adott társadalomban a nagy többségnek 

rendelkezésére áll, vagy amit az adott társadalomban mindenki számára kívánatos, elérendő 

minimumnak tartunk. A szegénység nemcsak alacsony jövedelmet jelent, hanem hozzájárul a 

szegények egészségi állapotának romlásához, a szegény családok gyermekeinek rossz fejlődési 

feltételeihez, iskolai sikertelenségéhez, a lelki betegségek és deviáns viselkedés gyakoriságának 

növekedéséhez. A szegénység szinonimájaként szokás még említeni a „hátrányos helyzetet” és a 

„halmozottan hátrányos helyzetet” is. 

A szegénység társadalmi kirekesztéshez vezet, fennmaradásához pedig a tartós munkanélküliség 

járul hozzá a legnagyobb mértékben. A roma népesség a többségtől eltérő hátrányokkal, a 

kirekesztődés veszélyével szembesül. Munkahelyi esélyegyenlőtlenségük legfőbb oka az 

alulképzettség. 
 

2.1. Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

Jövedelmi, vagyoni helyzetre vonatkozó adatokkal nem rendelkezünk. Az önkormányzat által, 

valamint a normatív alapon a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény (továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI törvény (továbbiakban: Gyvt.) alapján biztosított ellátások jövedelmi jogosultsági feltétele a 

mindenkori öregségi nyugdíjminimum (mely 2007. óta változatlanul 28.500,- Ft) meghatározott 

százaléka. 

 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős mértékben 

átalakult. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra 

kerültek. A helyi önkormányzatok felelőssége növekedett a helyi közösség szociális biztonságának 

erősítésében, a szociális segélyek biztosításában. 

 

Az Szt. alapján kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-től a járási hivatalok állapítják 

meg. Ezek az ellátások a következőek:  

 

- aktív korúak ellátása, 

- időskorúak járadéka, 

- egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, 

- ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj), 

- közgyógyellátás (alanyi és normatív formák). 

 

 

A hatáskör változás az aktív korúak ellátását érintette, a felsorolt többi ellátást korábban is (2013. 

január 1. napjától) a járási hivatalok állapították meg. 

 



Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok által 

nyújtható támogatás neve egységesen települési támogatás lett, amelynek jogosultsági feltételeit, 

típusait az önkormányzatok határozhatják meg. 

 

Algyő Nagyközség a szociális törvény alapján kötelezően szabályozandó rendkívüli települési 

támogatáson felül jelentősen differenciál, és az átmeneti nehézségekkel küszködőkről való 

gondoskodáson felül rendszeres jellegű ellátásokkal is hozzá tud járulni a szociálisan rászorultak 

élethelyzetének javításához. 

 

A segélyezési gyakorlatból megállapítható, hogy a támogatást kérők száma az utóbbi években 

stagnál. 

 

A rezsiköltségek emelkedésével a lakásfenntartási támogatást igénylők száma évről-évre emelkedik.  

 

Az időskorúak számának növekedését, az egészségi állapot romlását, a gyógyszerköltségek árának 

emelkedését szemlélteti a gyógyszerköltséghez való hozzájárulás eseteinek magas száma. Az 

Algyői Egyesített Szociális Intézmény látókörébe kerülő nyugdíjasok jövedelmi helyzete lassabban 

romlik a korábbi évekhez képest, azonban a kisnyugdíjasok száma növekszik. 

 

A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők számának csökkenése a gyermekkorú 

lakosság csökkenésével, és a jövedelemhatár állandóságával magyarázható, annak ellenére is, hogy 

2018. január 1. napjától 5%-al emelkedett a jövedelemhatár. 

 

A rendkívüli, átmeneti segélyezettek (eseti segélyek) számának emelkedése a családok megélhetési 

nehézségeit mutatja. 

 

Az utóbbi években megfigyelhető, hogy érzékelhetően nő a temetési segélyek száma, a 

munkanélküli, vagy közfoglalkoztatott családok anyagi helyzete sok esetben nem teszi lehetővé, 

hogy családtagjaik temetéséről gondoskodjanak, amely miatt gyakran előfordul a települési 

támogatás kamatmentes kölcsön támogatás formájában való igénylése is. Egyre gyakoribb a 

köztemetésről való intézkedés is. 

 

Az öregségi nyugdíjminimum változatlan összege (28.500,- Ft) miatt egyre többen szorulnak ki a 

szociális ellátásokból, ami tovább nehezíti a szociálisan hátrányos helyzetű családok megélhetését. 

 

 

2.2. Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

a.) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

 

Algyő népességének gazdasági aktivitása az országos helyzetnél kedvezőbb képet mutat. Az 

országos adatnál magasabb a foglalkoztatottak aránya, alacsonyabb a munkanélküliek és az inaktív 

keresők aránya. Ez feltehetően a közmunka programnak és a külföldi munkavállalásnak 

köszönhető. 

 

A 2008. évi gazdasági válság óta emelkedő tendenciát mutatott a munkanélküliek száma. A 

regisztrált munkanélküliek száma az utóbbi években csökkent, emellett egyre magasabb az inaktív 

réteg aránya: nő a nyugdíjas korú népesség, valamint az aktív korú népességből nyugdíjban 

részesülők száma. 

 

A település ipari jellegű, mivel az algyői munkahelyek 55 %-át az ipar, építőipar biztosítja. Ez 

országos viszonylatban is kiemelkedő ipari dominanciát jelent, és az Alföldön még inkább 



egyedülálló jelenség. A teljes lakónépesség foglalkoztatottjainak közel fele dolgozik helyben, míg a 

másik fele, a teljes népesség 1/5-e, mintegy 1.100 ember más településen, döntően Szegeden vállal 

munkát, nagy tehát az ingázók száma. A munkahely miatt ingázók ágazatilag nagyjából 

megegyeznek a helyben lakó népesség foglalkoztatotti ágazati megoszlási arányaival. 

 

 

2.2.1. számú táblázat – Regisztrált munkanélküliek/Nyilvántartott álláskeresők száma és 

aránya, 15-64 évesek száma 

 

 

Év  

15-64 év közötti állandó népesség (fő) Nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

Nő Férfi Összesen Nő  Férfi Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2013 1 855 1 897 3 752 91 4,9% 92 4,8% 182 4,9% 

2014 1 843 1 892 3 735 92 5,0% 79 4,2% 170 4,6% 

2015 1 847 1 889 3 736 58 3,1% 54 2,8% 112 3,0% 

2016 1 835 1 869 3 704 52 2,8% 47 2,5% 98 2,7% 

2017 1 833 1 869 3 702 34 1,9% 28 1,5% 62 1,7% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal       
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2.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/Nyilvántartott álláskeresők száma 

korcsoport szerint 
 

Regisztrált munkanélküliek/ 

nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 

Fő 

összesen 

2013 2014 2015 2016 2017 

168 142,5 104,25 72,25 26,75 

20 év alatti  
Fő 2 6 3 1 n.a. 

% 1,3% 4,4% 2,4% 0,7% 0,0% 

20-24 év  
Fő 21 15 15 9 n.a. 

% 12,6% 10,5% 14,6% 12,8% 0,0% 

25-29 év  
Fő 22 13 13 5 n.a. 

% 12,8% 8,9% 12,5% 6,2% 0,0% 

30-34 év  
Fő 10 10 11 4 n.a. 

% 6,0% 7,0% 10,6% 4,8% 0,0% 

35-39 év  
Fő 18 11 6 4 n.a. 

% 10,4% 7,9% 5,8% 5,5% 0,0% 

40-44 év  
Fő 22 21 10 13 6 

% 12,9% 14,4% 9,4% 17,3% 20,6% 

45-49 év  
Fő 22 19 11 9 3 

% 13,1% 13,0% 10,3% 11,8% 10,3% 

50-54 év  
Fő 29 24 14 8 2 

% 17,1% 16,8% 12,9% 10,4% 8,4% 

55-59 év  
Fő 21 20 10 12 7 

% 12,4% 13,7% 9,8% 16,3% 25,2% 

59 év feletti  
Fő 2 5 12 10 10 

% 1,3% 3,3% 11,8% 14,2% 35,5% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal      
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b.) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

A településen a nyilvántartott álláskeresők mintegy 10 %-át teszik ki a nyolc általánosnál 

alacsonyabb- és a nyolc általánossal rendelkezők. A szakmával és az egyéb - nyolc általánosnál 

magasabb - iskolai végzettséggel rendelkezők az elhelyezkedés- és a közfoglalkoztatás tekintetében 

is könnyebb helyzetben vannak, így az alacsony iskolai végzettség halmozottan hátrányos helyzetet 

teremt ezen munkanélküliek részére. A középiskolai felnőttoktatásba és más képzésekbe 

bekapcsolódó személyekről nem rendelkezünk adattal, csupán annyi információ van erről a 

területről, hogy az utóbbi években a helyi lakosság közül a felnőttoktatásból nem került ki végzett 

ember. Az alacsony iskolai végzettség tartós munkanélküliséghez, a szociális háló fokozott mértékű 

igénybevételéhez és a mélyszegénység további mélyüléséhez vezet. 

 

 

2.2.3. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

 

 

Év  

Legalább az általános iskola 8. 

évfolyamát elvégzett 15 éves és 

idősebb népesség, a megfelelő 

korúak százalékában   

Iskolai végzettséggel 

nem rendelkező 15 éves és idősebb 

népesség, a megfelelő korúak 

százalékában 

Nő Férfi) Nő Férfi 

  % % % % 

2001 84,4% 91,6% 15,6% 8,4% 

2011 93,9% 96,2% 6,1% 3,8% 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás   
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2.2.4. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

 

 

Év 

Nyilvántartott 

álláskeresők 

száma 

összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 

alacsonyabb 

végzettség 

Általános iskolai 

végzettség 

8 általánosnál magasabb 

iskolai végzettség 

Fő Fő % Fő % Fő % 

2013 182 1 0,3% 40 21,8% 142 77,9% 

2014 160 1 0,3% 31 19,3% 129 80,3% 

2015 112 1 0,4% 19 16,6% 93 83,0% 

2016 98 0 0,3% 20 20,6% 78 79,1% 

2017 62 2 2,4% 12 19,8% 48 77,8% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal     
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munkáiban, szociális alapszolgáltatási, valamint adminisztratív feladatok ellátásában vettek és 

vesznek részt. Önkormányzatunk több sikeres pályázatot nyújtott be minél nagyobb kormányzati 

finanszírozás elérése,- illetve a munkaerőpiacról hosszú időre kikerült, de dolgozni akaró algyői 

lakosok érdekében. 

 

A Gyeviép Nkft. az önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaság, elsősorban 

településüzemeltetési tevékenységet ellátó cég, üzemeltetésében működik több önkormányzati 

tulajdonú ingatlan, pl. temető, hulladékudvar, Sportközpont, tornaterem. Jelentős a cég 

közfoglalkoztatásban betöltött szerepe. 

 

Az Önkormányzat az önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaságok 

mindegyikével együttműködési megállapodás keretében biztosítja a közfoglalkoztatottak 

alkalmazásának lehetőségét, így a Gyevitur Nkft. és a Gyevikult Nkft. is foglalkoztat 

közfoglalkoztatottakat. 

 

A 2017. évtől kezdődően a közfoglalkoztatottak alkalmazása is nehézségbe ütközik, az 

önkormányzat és cégei sem tudnak megfelelő számú munkavállalót igénybe venni létszámhiány és 

egyéb okok miatt. 

 

 

d.) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. 

közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, 

helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) 

 

A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése - amellett, hogy a gazdasági program egyik kötelező 

eleme - önkormányzatunk számára kiemelkedően hangsúlyos terület. 

 

Az önkormányzati foglalkoztatáson, közfoglalkoztatáson túlmenően a munkahelyteremtés egyik 

eszköze a vállalkozások közvetlen támogatása a foglalkoztatás növelése érdekében 

(gazdaságélénkítésről szóló önkormányzati rendelet támogatásai).  

 

Ilyen eszköz lehet még olyan fejlesztések végrehajtása, amelyek közvetve növelik a foglalkoztatást 

a településen, pl. lakhatás támogatásával, turisztikai vonzerő növelésével, termálenergián alapuló 

távhő beruházással újabb munkahelyteremtő vállalkozások épülhetnek rá egy adott önkormányzati 

beruházásra. 

 

Az önkormányzat képviselő-testülete a vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról döntött a 

30/2012. (X.05.) ör. számú rendelettel, amely 2012. december 10. napjától lépett hatályba. A 

rendelet célja a vállalkozások támogatása, a foglalkoztatottság növelése, és az álláskeresők 

munkához jutásának megkönnyítése. 

 

A rendelet hatálya kiterjedt az Algyő Nagyközség Önkormányzatának közigazgatási területén 

székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozásokra, amennyiben 

megfelelnek a rendeletben foglalt feltételeknek. 

 

A támogatás igénybevételének feltétele a kérelmező nyilatkozata, amelyben vállalja, hogy az új 

álláshelyet munkaszerződés keretében legalább három éven keresztül folyamatosan fenntartja és 

betölti. A kérelmező vállalja, hogy az új álláshelyen alkalmazott munkavállalót teljes vagy 

részmunkaidőben, a 2012. évi I. törvény (Mt.) hatályos rendelkezései szerint foglalkoztatja.  

 

A munkahelyteremtő támogatás esetén a támogatásban részesülőnek vállalnia kell, hogy az Algyő 

nagyközség közigazgatási területén fekvő székhelyén és/vagy telephelyén a kérelemben 



meghatározott számban növelt meglévő átlagos korrigált statisztikai állományi létszámát a kérelem 

benyújtását követően legalább három éven keresztül fenntartja és betölti, valamint vállalja a 

rendeletben előírt kötelezettségek, támogatási feltételek teljesítését, a kérelem benyújtásától 

kezdődően a foglalkoztatási kötelezettség lejártáig terjedően. A támogatás a megnövelt átlagos 

korrigált statisztikai létszám legalább három éven át történő fenntartását kell, hogy eredményezze a 

támogatott vállalkozásnál. A rendelet az átlagos korrigált statisztikai állomány alatt a vállalkozás 

által kizárólag Algyő nagyközség közigazgatási területén létesített székhelyen vagy telephelyen, 

bármely állománycsoportban, teljes munkaidőben foglalkoztatottaknak, az egyszerű számtani átlag 

szabályai szerint számított átlagos statisztikai létszámát érti. 

 

A HEP 2013 – 2018. Intézkedési Terve célul tűzte ki a rendelet népszerűsítését, ezáltal csökkentve 

a munkanélküliek számát, azonban a rendeletet újabb munkahelyek teremtése érdekében egy 

szélesebb körű rendelet váltotta fel 2016. január 30-ai hatállyal, mivel a Képviselő-testület a 

gazdaság élénkítésről szóló 2/2016. (I.29.) számú önkormányzati rendeletet elfogadta. 

 

A rendelet hatálya kiterjed Algyő Nagyközség Önkormányzata közigazgatási területén székhellyel, 

telephellyel, fiókteleppel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozásokra, a szövetkezetekre, 

tevőleges mezőgazdasági tevékenységet végző algyői székhelyű mezőgazdasági termelőkre 

(mezőgazdasági őstermelő, egyéni vállalkozó). 

 

Az önkormányzati gazdaságélénkítő ösztönzések formái (típusai): 

 

a.) Az új munkahelyek létrehozásának ösztönzése 

 

Az új munkahelyek létrehozásának ösztönzésének formái: 

 

a) vissza nem térítendő támogatás, melynek összege a létesített új, teljes idejű (8 órás) 

foglalkoztatást biztosító álláshelyenként 500.000,- Ft, legfeljebb 5 millió Ft összegig; 

b) visszatérítendő kamatmentes támogatás új, teljes idejű (8 órás) foglalkoztatást biztosító 

álláshelyenként 1.000.000,- Ft legfeljebb 5 millió Ft összegig. 

 

b.) Az egységes, azonos feltételekhez kötött beruházásösztönző ingatlanvásárlási engedmény 

 

Gazdasági vállalkozás létesítése céljából történő önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése 

esetén, a megvalósítandó beruházással teremtett új munkahelyek, munkahely teremtési 

ingatlanvásárlási árengedményének mértéke a nettó vételárból minden 

 

a) újonnan foglalkoztatott, teljes munkaidős munkavállaló esetén már az első főtől kezdve, új 

munkahelyenként a maximum adható összegű mindenkori átlagbér háromszorosa, de 

maximum 500.000,- Ft/fő.  

b) A nem teljes munkaidős új munkavállaló foglalkoztatása esetén, a részmunkaidő hosszának 

megfelelően csökkentett összegű vételár engedmény. 

c) Az így képződött kedvezmény, maximum az ingatlan vételárának 75 %-áig érvényesíthető, 

mint azt csökkentő tényező. 

 

Azonos és kapcsolt vállalkozások Algyőn történő ismételt beruházásainak ösztönzése érdekében 

azon vállalkozások részére, amelyek Algyőn önkormányzati ingatlan ismételt vásárlását követően, 

azon beruházást hajtanak végre, az önkormányzat az ingatlan nettó vételárából 20 % árkedvezményt 

nyújt – mely minden egyes plusz fő foglalkoztatás esetében további 2 %-kal nő, maximum a vételár 

75 %-áig. 

 



 

c.) Az innováció ösztönzése 

 

Az innováció ösztönzés célja, hogy Algyő Nagyközség Önkormányzata egyszeri visszatérítendő 

kamatmentes pénzügyi forrással segítséget nyújtson a közigazgatási területén székhellyel, 

telephellyel, fiókteleppel rendelkező vállalkozók, vállalkozások saját erős innováció megvalósulása 

révén történő vállalkozásfejlesztési tevékenységéhez. 

 

Az innovációt ösztönző forrás odaítélésekor előnyben részesítendő prioritások: 

 

- kutatásfejlesztés eredményeinek gyakorlati alkalmazása, 

- technológiatranszfer, 

- energia és anyagtakarékos műszaki megoldások, 

- csomagolástechnikai fejlesztések, 

- környezetvédelmi fejlesztések, 

- környezeti károk elhárítása, 

- technológiai újítások és szabadalmi eljárások, 

- logisztikai fejlesztések, 

- mezőgazdasági fejlesztések, 

- megújuló energetikai fejlesztések, 

- élelmiszeripari fejlesztések, 

- turisztikai fejlesztések. 

 

d.) A gazdaság- és kereskedelemfejlesztés ösztönzése 

 

A gazdaság és kereskedelem fejlesztés ösztönzés célja, hogy egyszeri visszatérítendő kamatmentes 

támogatással segítséget nyújtson az Algyő Nagyközség közigazgatási területén székhellyel, 

telephellyel, fiókteleppel rendelkező vállalkozók, vállalkozások gazdaság-és kereskedelem 

fejlesztéséhez, bel-, és külföldi piacra jutásához, üzleti kapcsolataik fejlesztéséhez. 

 

A gazdaság és kereskedelemfejlesztés ösztönzésének tárgykörei: 

 

a.) A vállalkozások termelését, szolgáltatását közvetlenül segítő, bővítő gépi berendezések, 

eszközök, termékek beszerzése (beleértve az energiatakarékos eszközök beszerzését). 

b.) EU követelményeinek megfelelő eszközök beszerzése, illetve a jogszabályváltozásból 

eredő technikai követelmények megvalósítása (HACCP, pénztárgépcsere stb.). 

c.) Közvetlenül a pályázó által gyártott, illetve forgalmazott áruhoz, ill. a pályázó által 

teljesített szolgáltatáshoz kapcsolódó reklám- és propagandaanyagok, termékismertetők 

készítése. 

d.) Algyő nagyközség illetékességi területén szervezendő kereskedelemfejlesztési és 

befektetési ösztönzési akciók szervezésének támogatása. 

e.) Kereskedelem és vendéglátás területén franchise rendszer értékesítésének, ill. a franchise 

átvevő partner rendszerbe való belépésének támogatása. 

f.) Telephely kialakítása, vásárlása. 

g.) Szakképzési körülmények kialakítása és javítása. 

h.) Gazdaságfejlesztési célból magyarországi regisztrált tenyészetből származó, hatósági 

állatorvos által vizsgált, hivatalosan egészségesnek nyilvánított, négylábú állatok (sertés, 

szarvasmarha, juh, kecske) vásárlása. 

 

A gazdaság – és kereskedelemfejlesztés ösztönzésének módja: maximum 5 millió Ft visszatérítendő 

kamatmentes támogatás. A támogatásból maximum 36 havi futamidővel legfeljebb a beruházás, 

fejlesztés értékének, az elfogadott nettó költségnek az 50 %-a finanszírozható. 



 

e.) A mezőgazdasági termelők földvásárlása 

 

Eredményes pályázatot követően támogatható az a tevőleges mezőgazdasági tevékenységet végző 

algyői székhelyű mezőgazdasági termelő (mezőgazdasági őstermelő, egyéni vállalkozó, mikro- 

illetve kisvállalkozó), aki a gazdasága (termőföld, állatállomány, gépek épületek, készletek) részét 

képező ingatlanok, beleértve a termőföldet is tulajdonjogával rendelkezik. 

 

A támogatás célja a mezőgazdasági termelők gazdaságfejlesztésének előmozdítása, gazdálkodási 

feltételeinek javítása, Algyő népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági 

tevékenység hosszú távú fenntartása. 

 

A támogatás módja visszatérítendő kamatmentes támogatás, amelynek összege maximum 

5.000.000,- Ft. A támogatásból 36 havi futamidővel legfeljebb a termőföldvásárlás értékének, az 50 

%-a finanszírozható. 

 

A mezőgazdasági termelők földvásárlási támogatása abban az esetben vehető igénybe, ha a pályázó 

a támogatási kérelem benyújtásakor: 

 

a) elmúlt 18 éves; 

b) rendelkezik mezőgazdasági szakirányú képzettséggel vagy ezüstkalászos gazda (OKJ 21 

6201 01), aranykalászos gazda (OKJ 32 6201 01) szakképesítésű, vagy a Mezőgazdasági 

Szakigazgatási Hivatal által igazoltan legalább 5 éves mezőgazdasági szakmai gyakorlattal; 

c) kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás alapját képező termőföldet a támogatás 

folyósításától számított 10 éven belül nem idegeníti el, más célra nem hasznosítja és a tényleges 

mezőgazdasági tevékenységet legalább 5 éven keresztül mezőgazdasági őstermelőként vagy egyéni 

vállalkozóként, vagy mikro- illetve kisvállalkozóként, valamint főtevékenységként végzi; 

d) a pályázó a támogatás alapját képező termőföldet, vagy osztatlan közös tulajdonban álló 

termőföldben tulajdoni hányadot adásvétel jogcímén szerzi; 

e) a pályázó a vásárlás időpontjában legalább 1 éve rendelkezik legalább 5000 m2 

területnagyságú szőlő, gyümölcsös művelési ágú föld, vagy legalább 1 ha területnagyságú egyéb 

művelési ágú föld tulajdonjogával; 

f) nem nyújtható támogatás a termelőszövetkezeti külön lapon részarányként, illetve az 

ingatlan nyilvántartásban erdőművelési ágban nyilvántartott termőföld megvásárlására; 

g) a termőföld vásárlására jogosult; 

h) nem a Ptk-ban meghatározott közeli hozzátartozója a földingatlan eladója; 

i) ha a megvásárlandó földingatlan területével növelve a pályázó összes földterülete nem éri el 

a 10 ha nagyságot, figyelembe véve a bérelt földingatlan területét is; 

j) a földvásárlást követően legalább 1 fő teljes idős foglalkoztatása, aki lehet a pályázó 

személy is. 

 

 

e.) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 

programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 



A nyilvántartott pályakezdő munkanélküliek arányára adattal nem rendelkezünk, de a 18-29 éves 

fiatalok arányához képest a korábbi adatok alapján csekély a számuk, amely jóval az országos átlag 

alatt helyezkedik el. A pályakezdők iskolai végzettségéről információval szintén nem rendelkezünk, 

kifejezetten az ő munkavállalásukat segítő program a településen jelenleg nincsen, azonban az 

EFOP-1.2.11-16 „Esély Otthon” című pályázat lehetőséget biztosíthat számukra a pályázat által 

kínált kompetencia javításra és képzésekben való részvételre. 

 

 

f.) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. 

felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási 

programok) 

 

2013. év márciusában - az Algyői Egyesített Szociális Intézmény szervezésében -, a foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásban részesülő aktív korú személyek részt vehettek a Türr István Képző és 

Kutató Intézet (továbbiakban: TKKI) Békéscsabai Igazgatósága által biztosított - TÁMOP-5.3.8-B. 

számú „Aktívan a munkáért” (a leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek 

növelése érdekében motiváló képzések és támogató szolgáltatások) elnevezésű - projektben. A 

TKKI a résztvevők számára térítésmentesen vállalta a kompetencia felmérést, az egyéni fejlesztési 

és cselekvési terv elkészítését, a mentorálást és a pályaorientációs tanácsadást. Az elkészült egyéni 

fejlesztési és cselekvési terv alapján a TKKI a következő szolgáltatásokat biztosítja: más 

projektekbe történő irányítás, vagy kompetenciaképzés és/vagy foglalkoztatási programba való 

irányítás. A projekt az első fázisban, a kompetencia felmérésnél és annak elemzésénél tart jelenleg, 

a TKKI-vel együttműködési megállapodást az aktív korúak ellátásában részesülők csaknem fele 

kötött. 

 

Az utóbbi években a regisztrált munkanélküliek további képzésekben vehettek részt, melyet a 

munkaügyi központ támogatott. Lehetőség nyílt különböző szakmák elsajátítására (pl. virágkötő), 

amely több esetben elősegítette az aktív korúak elhelyezkedését a munka világában. 

 

 

g.) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású 

intézményekben történő foglalkoztatása 

 

A közfoglalkoztatás keretein túl az önkormányzati foglalkoztatás bővítésre került a Gyeviép Nkft. 

koordinálásával, mivel a képviselő-testület 2012. évben járda- és térkő elem gyártás mellett döntött. 

A munkanélküliség csökkentése érdekében további munkahelyteremtés szükséges az önkormányzat 

részéről. 

 

 

h.) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

A foglalkoztatás területén hátrányos megkülönböztetésre vonatkozó adattal nem rendelkezünk. A 

nemzetiségi hovatartozás, a nem, az életkor, ha nem is kimondottan és nem is bizonyítottan, még 

mindig jelen van korunk társadalmában, mely ellen természetesen minden lehető eszközzel fel kell 

lépni. 

 

 

2.3. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez 

kapcsolódó támogatások 

 

1.) Az Szt. alapján megállapított ellátások 

 



A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 

alapján a szociálisan rászoruló személyek részére a következő pénzbeli és természetbeni ellátási 

formák nyújthatók: 

 

- aktív korúak ellátása, 

- időskorúak járadéka, 

- egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, 

- ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj), 

- közgyógyellátás (alanyi és normatív formák) 

A munkanélküliséghez közvetlenül kapcsolódó ellátások: 

 

Aktív korúak ellátása (jogszabályi háttér: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról 33 - 37/C. §)  

 

Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk 

részére nyújtott ellátás, amely olyan személyeknek állapítható meg, akiknek a családjában az egy 

fogyasztási egységre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 90%-a (25.650,- Ft) alatt van, és 

a családnak nincs a törvényi értékhatárt meghaladó vagyona. Az aktív korúak ellátása keretében 

kétféle támogatás állapítható meg, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint a rendszeres 

szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás. 

 

A korábban jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása 2015. március 1-től a 

járási hivatal hatáskörébe került. Ettől az időponttól kezdődően az ellátással kapcsolatos ügyek 

intézésére a járási hivatal jogosult. A kérelmeket továbbra is be lehet nyújtani a járási 

ügysegédeknél a polgármesteri hivatalokban, amelyek azt továbbítják a járási hivatalok részére. 

 

Az aktív korúak ellátása keretében megállapítható ellátástípusok és az ellátásra jogosultak körei 

esetenként változtak.  

 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban nem történt változás azon kívül, hogy a 

támogatást a járási hivatal állapítja meg. A támogatás havi összege 22.800,- Ft.  

 

A rendszeres szociális segély nevű ellátás 2015. március 1-től megszűnt. A korábban erre a 

támogatásra jogosult személyek más ellátásokra szerezhettek jogosultságot.  

 

Az új rendszer bevezetésének lépései a következők voltak: 

 

- a rendszeres szociális segélyre jogosult személyek ellátásra való jogosultságát a jegyző 

2015. január 1. és 2015. február 28. között felülvizsgálta; 

- a felülvizsgálat eredményeként a jegyző határozatban megállapította, hogy az ügyfél 2015. 

március 1-től milyen ellátásra lesz jogosult; 

- automatikusan, az új egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra lettek 

jogosultak azok a személyek, akik azért jogosultak rendszeres szociális segélyre, mert 

egészségkárosodottnak minősültek, vagy 14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp 

biztosítani nem tudták; 

- ha vállalták a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz kapcsolódó együttműködési 

kötelezettséget (álláskeresőként való nyilvántartásba vétel, együttműködés a munkaügyi 

központtal), akkor foglalkoztatást helyettesítő támogatást kaphattak a nyugdíjkorhatárt 5 

éven belül betöltők, és azok, akik az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek 

alapján voltak jogosultak rendszeres szociális segélyre; 



- ha a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő vagy az önkormányzat rendeletében 

meghatározott feltételek alapján rendszeres szociális segélyre jogosult személy az 

együttműködést nem vállalta, akkor az aktív korúak ellátására való jogosultságát meg kellett 

szüntetni. 

 

 

 
 

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT) összegét a rendszeres szociális 

segély összegére vonatkozó szabályok alapján kell kiszámítani, egyedül a családi jövedelemhatár 

összege változott: az EGYT havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult 

családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg nettó közfoglalkoztatási bér 

90%-át. (A nettó közfoglalkoztatási bér 90%-a, tehát az EGYT maximuma 2015. évben 46.662,- 

Ft). 

 

A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó 

arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 92%-ának 

szorzatával. (2015. február 28-ig az önym. 90%-áig kellett kiegészíteni a család jövedelmét. Az új 

szabályok szerint egy egyedülálló személy esetében a családi jövedelemhatár összege 26.220,- Ft, 

mert a fogyasztási egység arányszáma: 1, az önym. 92%-a: 26.220,- Ft).  

 

Az Szt. 2015. február 28-ig hatályos 37/A. § (1) bekezdés alapján rendszeres szociális segély akkor 

állapítható meg és akkor folyósítható – kivéve az egészségkárosodásuk okán ellátásban részesülő 

személyeket –, ha a személy nyilatkozatában vállalja az együttműködési kötelezettséget a települési 

önkormányzat által erre kijelölt szervvel. Az Szt. alapján az együttműködés intézményi feltételeiről 

a települési önkormányzat elsősorban a családsegítő szolgálat útján gondoskodik.  

 

A rendszeres szociális segély ellátórendszerből történő kivezetésével megszűnt a családsegítés 

szerepe az aktív korúak ellátásában részesülők együttműködési kötelezettségének biztosításában. Az 

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult ellátotti kör részére speciális 

élethelyzetük miatt nem került előírásra együttműködési kötelezettség. A foglalkoztatást 



helyettesítő támogatásban részesülő személyek pedig az állami foglalkoztatási szervvel kötelesek 

együttműködni. 

 

 

 

 

 

2.3.1. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesítettek száma 

 

 

Év 

Egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatásban 

részesülők átlagos száma 2016. 

márc. 1-től (2015. február 28.-ig 

rendszeres szociális segélyben 

részesülők 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

(álláskeresési segély - negyedévek átlagában 

számolva) 

Fő 
15-64 évesek %-

ában 
Fő 

Munkanélküliek 

%-ában 

2013 n.a. n.a. 5,25 2,88% 

2014 n.a. n.a. 5,25 3,42% 

2015 1,80 0,05% 7,50 6,71% 

2016 4,38 0,12% 6,50 7,07% 

2017 n.a. n.a. 6,00 9,68% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal   
 

 

 
 

 

 

2.) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 

törvény alapján nyújtható ellátások 

 

 

Álláskeresési járadék 
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Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők



Álláskeresési járadék illeti meg azt az álláskeresőt, aki az álláskeresővé válását megelőző három 

éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik, és munkát akar vállalni, de önálló 

álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud 

megfelelő munkahelyet felajánlani.  

 

Az álláskeresési járadék megállapításának alapja a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező 

legkisebb munkabér 130 százaléka, folyósításának leghosszabb időtartama 90 nap. 

 

2.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma 

 

 

Év 

Nyilvántartott álláskeresők 

száma 

Álláskeresési 

járadékra 

jogosultak 

Fő Fő % 

2013 182,25 30,50 16,7% 

2014 153,50 28,25 18,4% 

2015 111,75 16,25 14,5% 

2016 92,00 20,50 22,3% 

2017 62,00 15,75 25,4% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
 

 

 
 

 

 

Nyugdíj előtti álláskeresési segély 

 

 

Nyugdíj előtti álláskeresési segélyben az részesülhet, aki 
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- álláskereső, 

- munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami 

foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani,  

- a kérelem benyújtásának időpontjában a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez 

legfeljebb öt éve hiányzik (megállapításhoz szükséges életkor), és  

- legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült, vagy a folyósítási időtartam 

kimerítését megelőzően az álláskeresési járadék folyósítása kereső tevékenység miatt 

megszűnt és az álláskereső álláskeresési járadékra ismételten nem szerez jogosultságot, és 

- az álláskeresési járadék folyósításának időtartamát kimerítette, és 

- az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését, vagy az előzőekben részletezett 

megszűnést követően három éven belül betölti a megállapításhoz szükséges életkort, és 

- rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, és 

- korhatár előtt ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban és 

átmeneti bányászjáradékban nem részesül. 

 

A nyugdíj előtti álláskeresési segély összegét a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos 

kötelező legkisebb munkabér összege 40 %-nak alapul vételével kell megállapítani.  

 

 

2.3.3. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

 

Év 
15-64 év közötti állandó 

népesség száma 

Álláskeresési segélyben 

részesülők (fő) 

Álláskeresési segélyben 

részesülők % 

2013 3 752 5 0,1% 

2014 3 735 5 0,1% 

2015 3 736 8 0,2% 

2016 3 704 7 0,2% 

2017 3 702 6 0,2% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal   
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

A munkanélküliséghez közvetetten kapcsolódó ellátások: 

 

Rendkívüli települési támogatás 

 

Az aktív korúak ellátását tipikusan egyedülálló személyek veszik igénybe a megélhetési 

jövedelemhatár alacsony szintje miatt, akiknek megélhetése a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

összegéből nehezen megvalósítható, ezért további szociális ellátásokat vesznek igénybe, melyek 

közül legjellemzőbb településünkön a rendkívüli települési támogatás igénylése. 

 

 

Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás 

 

A munkanélküli ellátások és az aktív korúak ellátása nem teszi lehetővé a magas lakhatási költségek 

finanszírozását az arra jogosultak részére, ezért a munkanélküliek körében szintén tipikus a helyi 

lakásfenntartási támogatás igénylése is. 

 

 

2.4. Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a 

szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen 

fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és 

hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra 

vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

 

 

a.) bérlakás-állomány 
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Algyő jellemző módon családi házas település, elvétve a 70 években épültek panellakások, azonban 

ezek száma elenyésző. A Szegedtől való különválás után intenzív lakáspolitika valósult meg, mely 

új lakóövezetek kialakításában realizálódott. Az önkormányzat rendeleti úton meghatározott 

támogatásokkal segítette elő a lakosság új családi házas beruházásait. 

 

Az önkormányzat a már említetteken kívül bérlakás-építési programba kezdett, melynek keretén 

belül 18 családot tudott otthonhoz juttatni (Búvár u. 9., Egészségház u. 42.). 

 

A lakások bérlésének feltételeit a 15/2001. (VIII.04.) ör. Algyő Nagyközség Önkormányzat 

tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló rendelet 

szabályozza. 

 

 

b.) szociális lakhatás 

 

A szociális lakhatásra lehetőség Algyőn nincsen, az önkormányzat szociális bérlakással nem 

rendelkezik, bár törekszik annak biztosítására. 

 

 

c.) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 

Lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlan településünkön nincsen. 

 

d.) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

 

A településen az AESZI tevékenysége révén elégtelen lakhatási körülmények között, veszélyeztetett 

lakhatási helyzetben nem élnek emberek, hajléktalan személy Algyőn nincsen, ill. ha valaki ilyen 

élethelyzetbe kerül, az AESZI az elhelyezéséről minden esetben gondoskodik lehetőség szerint a 

családon belül, vagy a környező nagyobb településeken működő ellátórendszer segítségével. 

 

 

e.) lakhatást segítő támogatások 

 

Az önkormányzat piaci árú, közművesített telekosztással segíti elő az Algyőn építkezni 

szándékozók telekhez jutását. 

 

A HEP 2013- 2018. elfogadása óta lakhatást segítő támogatásként elfogadásra került a fiatalok első 

lakásszerzéséről és lakhatási támogatásáról szóló 20/2015. (IX.30.) számú önkormányzati 

rendelet. 

 

A rendelet célja Algyő Nagyközség kedvezőbb demográfiai mutatóinak elérése, a lakosság megtartó 

erejének növelése, a fiatal házasok első lakáshoz jutásának elősegítése és a lakásépítés helyi 

támogatása.  

 

E rendeletben foglalt feltételek alapján visszatérítendő támogatás vehető igénybe, melyet Algyő 

Nagyközség Önkormányzata kamatmentes kölcsön formájában nyújt: 

 

a.) a 45. életévüket be nem töltött házaspárok (élettársak) részére, ideértve a gyermekét egyedül 

nevelő- és az egyedülálló kérelmezőt is, 

b.) aki Algyő Nagyközség közigazgatási területén - a kérelem benyújtását közvetlenül 

megelőző 24 hónapban megszakítás nélkül - állandó bejelentett lakóhellyel vagy 



tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy Algyő közigazgatási területén lakóingatlanban 

tulajdonjoggal rendelkezik; 

c.) igazolt munkahellyel és állandó jövedelemmel rendelkezik, és a munkaviszony legalább egy 

éve folyamatosan fennáll;  

d.) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének hatszorosát. 

 

A támogatás igényelhető Algyő Nagyközség közigazgatási területén elhelyezkedő: 

 

a.) első lakásingatlan építése, 

b.) első lakásingatlan vásárlása, 

c.) lakásingatlan bővítése, 

d.) lakásingatlan felújítása céljából. 

 

 

További lakhatást támogató intézkedés, hogy Algyő Nagyközség Önkormányzata az EFOP-1.2.11-

16 „Esély Otthon” című pályázat keretében az Algyő, Kosárfonó u. 16. szám alatti „zöld iskola” 

épületében 13 lakást alakít ki. 

 

Rendszeres ellátásként jelen van a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott 

települési támogatás, amely a szociálisan rászoruló háztartások részére, a háztartás tagjai által lakott 

lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik 

viseléséhez nyújtott hozzájárulás. 

 

 

A támogatás egy hónapra jutó összege  

a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási 

egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 50%-át,  

b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (TM) szorzata, ha a 

jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a) pont szerinti mértéket 

meghaladja,  

de nem kevesebb, mint 2.500,- Ft. A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani.  

 

 

f.) eladósodottság 

 

Az alacsony jövedelmű háztartások jelentős része nem tudja kifizetni a folyamatosan emelkedő 

közüzemi díjakat és/vagy banki kölcsönök részleteit, így komoly adósságot halmoznak fel. A 

közüzemi díjak fizetési nehézségét bizonyítja az adósságcsökkentési támogatásban részesítettek 

számának emelkedése. 

 

 

g.) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, 

minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való 

hozzáférés bemutatása 

 

Algyő külterületéhez tartozik Nagyfa, amely a Tisza bal partján helyezkedik el, ahogyan Farki rét, 

Rákóczi telep és Csergő telep is. Nagyfa – az ott helyet kapott büntetés-végrehajtási intézet miatt – 

közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatáshoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférése biztosított, 

azonban aki a mellette elterülő tanyavilágban lakik, kilométereket kell, hogy gyalogoljon ahhoz, 

hogy a nagyfai tömegközlekedést igénybe tudja venni. 



 

A külterületen élőknek a mezőőri szolgálat, a családsegítők, a védőnők, a polgárőrök és civil 

szervezetek nyújtanak segítséget, akik gyakran látogatják a külterületen élőket. 

 

 

2.5. Telepek, szegregátumok helyzete 

 

Szegregált lakóterület: ahol egyes védett tulajdonsággal rendelkező csoportok (főleg etnikai 

csoportok tagjai) egy adott településrészen belül elkülönülnek. 

 

a.) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, 

megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 

 

Algyőn szegregált lakóterület nincsen, a probléma településünkön nem releváns. 

 

b.) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb 

jellemzői (pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.) 

 

Telepen, szegregátumban élők a településen nincsenek. 

 

c.) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

 

Szegregációval veszélyeztetett terület nincsen. 

2.6. Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

a.) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 

Az algyőiek az egészségügyi szolgáltatásokhoz az átlagos, akár városi mértékhez képest is jóval 

magasabb szinten jutnak: 3 háziorvos, 1 gyermekorvos, 1 fogszakorvos és egy patika biztosítja a 

lakosság számára a magas szintű orvosi alapellátást. Ezen felül a szakorvosi ellátásokhoz való 

hozzáférést az önkormányzat - évi két alkalommal szervezett egészséghetei alkalmával - ingyen 

biztosítja lakosai számára. Ezek a szűrővizsgálatok a következő szakorvosok elérhetőségét 

biztosítják helyben: bőrgyógyász, nőgyógyász, urológus, szemész, fül-orr-gégész, dietetikus, 

ultrahangos szűrések (szív, has), kiegészítve a lakossági igények alapján szervezett programokkal. 

 

 

2.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

 

Év 

Felnőttek és gyermekek 

részére szervezett 

háziorvosi szolgálatok 

száma 

Csak felnőttek részére 

szervezett háziorvosi 

szolgáltatások száma 

A házi gyermekorvosok 

által ellátott szolgálatok 

száma 

2013 4 3 1 

2014 4 3 1 

2015 4 3 1 

2016 4 3 1 

2017 4 3 1 



Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 

 

 

b.) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező 

szűrésekhez) való hozzáférés 

 

A szakorvosi ellátásokhoz való hozzáférést az önkormányzat - évi két alkalommal szervezett 

egészséghetei alkalmával - ingyen biztosítja lakosai számára. Ezek a szűrővizsgálatok a következő 

szakorvosok elérhetőségét biztosítják helyben: bőrgyógyász, nőgyógyász, urológus, szemész, fül-

orr-gégész, dietetikus, ultrahangos szűrések (szív, has), kiegészítve a lakossági igények alapján 

szervezett programokkal. 

 

 

c.) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 

Fejlesztő és rehabilitációs hozzáférés az óvodában és az iskolában is biztosított, ahol gyógytornász, 

logopédus, gyógypedagógus biztosítja az ellátást tipikusan igénybe vevő hátrányos helyzetű és 

halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását. 

 

d.) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 

Az Algyői Egyesített Szociális Intézmény keretein belül megvalósuló étkeztetés figyelemmel van 

az ellátást igénybe vevők egészségügyi állapotára, igényeire is, így az étkeztetés ennek megfelelően 

valósul meg. A közétkeztetés a Gyevitur Nkft. által történik, amely a törvényi előírásoknak 

megfelelően látja el a közétkeztetést. 

 

 

e.) sportprogramokhoz való hozzáférés 

 

A sportprogramokhoz a lakosság hozzáférése biztosított, a sportolási lehetőséget mind az 

önkormányzat, mind a civil szervezetek lehetővé teszik helyi szinten az érdeklődőknek. 

 

 

f.) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokhoz való hozzáférés az Algyői Egyesített 

Szociális Intézmény útján minden arra rászoruló részére megfelelően biztosított. 

 

Az intézmény által nyújtott ellátások formái: 

 

- étkeztetés, 

- Idősek Klubja (nappali ellátás), 

- házi segítségnyújtás, 

- családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás. 

 

 

g.) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor 

 

Hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 

nyújtása kapcsán nem merült fel. 



 

 

h.) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az 

egészségügyi ellátórendszer keretein belül 

 

Pozitív diszkrimináció a szociális- és az egészségügyi ellátórendszer keretein belül nincsen. 

 

 

2.7. Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a.) közösségi élet színterei, fórumai 

 

Az önkéntes alapon szerveződő, közös érdeklődési körű, gondolkodású, kultúrájú emberek 

együttműködésén alapuló civil szervezetek száma jelentős a településen. Számos civil egyesület, 

alapítvány szerveződött a kultúra, a sport, az érdekvédelem, az életkor, a nem, a fogyatékosság 

alapján. 

 

Az Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatásával működő civil 

szervezetek közül az alábbiak vesznek részt - elsősorban a szabadidős tevékenységek tekintetében - 

gyermekjóléti feladatok ellátásában, illetve a gyermekjóléti szolgáltatásokat biztosító rendszer 

céljainak elérésében, mint segítő szervezetek: 

 

 

 

1. Algyői Faluvédő Polgárőr Egyesület 

 

Tevékenysége: közbiztonsági és bűnmegelőzési, valamint drogprevenciós előadások szervezése az 

oktatási intézményekben, valamint rendezvények biztosítása, járőrözés a hatóságokkal. 

 

2. Algyői Nőegylet 

 

Tevékenysége: szülők és más érdeklődők számára szerveznek programokat személyiségfejlesztést, 

problémamegoldást segítő témákban, valamint szabadidős programok szervezése a családok 

számára, a helyi közösség fejlesztése, erősítése érdekében. 

 

3. Algyői Kerecsen Egyesület 

 

Tevékenysége: szabadidős tevékenységek, sporttevékenységek népszerűsítése, szervezése, 

lebonyolítása, a helyi közösség megszólításával. 

 

4. Algyői Természetvédő Horgászegyesület 

 

Tevékenysége: fiatalok bevonása a természetes környezet szeretetébe, a természetszeretetre való 

nevelés, sporthorgászat, sportversenyek szervezése. 

 

5. Algyői Sportkör 

 

Tevékenysége: sport- és szabadidős tevékenységek szervezése a helyi lakosok bevonásával 

korosztálytól függetlenül. 

 

6. Algyői Úszó Közhasznú Egyesület 

 



Tevékenysége: a gyermekek egészséges életmódra nevelése, a helyi úszócsapat képviselete. 

 

7. Fiatalok Egy Élhetőbb Környezetért Közhasznú Egyesület 

 

Tevékenysége: környezetvédelem, ifjúsági érdekképviselet. 

 

8. Gyevi Art Kulturális Egyesület 

 

Tevékenysége: különböző művészeti ágak összefogása helyi szinten, valamennyi generáció 

bevonásával. 

 

9. Wemsical Ifjúsági és Kulturális Egyesület 

 

Tevékenysége: fiatalok érdekképviselete, szabadidős tevékenységek szervezése és lebonyolítása a 

fiatal korosztály számára. 

 

10. Lehet Könnyebben Egyesület 

 

Tevékenysége: ruha-, élelmiszer-, adományosztás, egészséges életmódra nevelés. 

 

11. Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesületet (ALTE) 

 

Tevékenysége: a szabadidő hasznos eltöltésének támogatása, a környezettudatos nevelés segítése, 

valamint a sport és célirányos lehetőségek biztosítása révén a napi fő elfoglaltság által okozott 

fáradtság, feszültség feloldásának, a testi-lelki teljesítőkészség és képesség helyreállításának, 

fokozásának elősegítése. 

 

b.) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) 

 

Nemzetiségi lakosság hiányában etnikai konfliktusok nem alakultak ki Algyőn, így kezelésük sem 

szükséges. 

 

c.) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) 

 

A Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezetének Algyői Csoportja, a Lehet Könnyebben 

Egyesület és az AESZI Családsegítő Szolgálata havonta ruhaadományokat oszt az arra 

rászorulóknak. Az Algyői Nőegylet bálok-, az Algyői Kerecsen Egyesület jótékonysági koncert-, a 

Wemsical Ifjúsági és Kulturális Egyesület koncert szervezésével, és az abból származó bevétel 

adományozásával támogatja a hátrányos helyzetűeket. Évente egyszer a Gyermekétkeztetési 

Alapítvány jóvoltából tartós élelmiszerben részesülnek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

jogosultak és a legrászorultabb egyének, családok. 

 

 

2.8. A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

 

Településünkön 2019. év óta működik az Algyői Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 
kezdetben 3, 2020. júliusa óta 2 taggal. A roma lakosság száma elenyésző, nem ismert, a 
roma nemzetiségi önkormányzat a helyi önkormányzattal együttműködési 
megállapodást kötött, de működése rendezvények szervezésére összpontosul, amely 
2020. évben a COVID járvány miatt nem releváns. 
 



 

2.9. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 

településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

 

Fiatalok között magas a munkanélküliek aránya. 

 

EFOP-1.2.11-16 „Esély Otthon” című 

pályázatba való bevonás, tájékoztatás a projekt 

keretében a képzési-, átképzési lehetőségekről, 

képzési programokba való részvételről. 

 

Magas a munkanélküliek száma. 

Munkanélküliség csökkentése a munkáltatók 

részére a gazdaság élénkítéséről szóló rendelet 

népszerűsítése segítségével. 

 
  



3. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 
 

 

3.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori 

megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

 

A kiskorú gyermekek aránya a fiúk és a leányok körében is 17 – 18 % körül mozog az 

összlakossághoz képest. A 2009-es évet leszámítva az élveszületések száma az elmúlt öt évben 

meghaladta a 40 főt/év, az újszülöttek száma évről-évre emelkedik. A szülési kedv emelkedése 

talán annak is betudható, hogy a településen a bölcsődei ellátástól a gyermekek gondozása, nevelése 

a középiskola kezdetéig magas szinten, bőséges férőhelyszám mellett biztosított, ezáltal a munka 

világába való visszatérés lehetősége adott az édesanyák előtt. 

 

 

a.) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, 

szociális, lakhatási helyzete 

 

A Család– és Gyermekjóléti Szolgálat 2017-ben alapellátás keretében 77 főt, 22 családot gondozott. 

Gyermekek száma: 39. Védelembe vett gyermekek száma: 6, családok száma: 2. Családba fogadás: 

3 gyermek, 2 család. Nevelésbe vett gyermekek száma: 2, családok száma 2.  

 

A Család– és Gyermekjóléti Szolgálatnál alapellátás keretein belül gondozott családok probléma 

típusai:  

- életvitel: 26; 

- családi konfliktus: 37; 

- anyagi: 14 eset; 

- gyermeknevelési: 18 eset; 

- gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség: 3 esetben; 

- magatartás, teljesítményzavar: 11 eset; 

- lelki-mentális, pszichiátriai betegség: 5; 

 - szenvedélybetegség: 4 esetben; 

- egészségi probléma, egészségkárosodás következménye: 5; 

- Foglalkoztatással kapcsolatos: 6 eset. 

Összesen a kezelt problémák száma: 129. 

 

A szolgálatnál egyszeri intézkedéssel lezárható ügyet igénybe vevők száma: 116 fő volt, akik 434 

alkalommal, az esetek többségében ügyintézéshez kértek segítséget. 
 

2017-ben a leggyakoribb problémák: a családi konfliktus, gyermeknevelési probléma, magatartás, 

teljesítményzavar, mentálhigiénés problémák, szülők életmódja, anyagi problémák voltak. 

 

A korábbi évekhez képest elmondható, hogy a veszélyeztetett- és védelembe vett gyermekek száma 

növekszik. 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 

 

 

Év 

Védelembe vett kiskorú 

gyermekek száma 

december 31-én 

Veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek száma december 31-

én 

2013 n. a. n. a. 

2014 n. a. n. a. 

2015 4 21 

2016 2 25  

2017 6 31 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 
 

 
 
 

 

A hátrányos helyzetű családok szociális helyzete: 

 

Településünkön a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménynek, az étkezési térítési díjnak, a 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatásnak, az óvodáztatási támogatásnak és az átmeneti segélynek 

köszönhetően a gyermekek körében az alapvető szükségletek kielégítésre kerülnek. 

 

Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek: 

 

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzettel kapcsolatban az információink korlátozottak, mivel a 

szülők annak megállapítását nem kérik. 

Lakhatás: 

 

Az alapellátásban lévő gyermekek lakhatása megoldott, életkoruknak, szükségleteiknek 

megfelelően berendezett otthonokban élnek, a közüzemi szolgáltatások rendelkezésre állnak. 
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b.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak 

igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív 

kedvezményének, meghatározott természetbeni támogatásnak és jogszabályban meghatározott 

egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. 

 

A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 145 %-át, vagy a Gyvt-

ben taxatíve meghatározott esetekben a 135 %-át, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során 

az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a jogszabályban 

meghatározott értéket. 

 

 

3.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek évi átlagos 

száma 

 

 

Év 

Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesítettek évi átlagos 

száma 

2013 172 

2014 160 

2015 143 

2016 112 

2017 102 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

  

 
 

 

c.) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 
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Gyermekintézményi étkezési térítési díj támogatás 

 

Aki nem jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, de családjában az egy főre jutó 

jövedelem a nyugdíjminimum 155%-át (44.175,- Ft) nem haladja meg, gyermekintézményi térítési 

díjban részesülhet. A térítési díjjal az önkormányzat az általános, középiskolai valamint óvodai 

étkezési térítési díjakhoz gyermekenként 3.000,- Ft-tal, a három- illetve többgyermekes családok 

esetén gyermekenként 1.500,- Ft-tal járul hozzá havonta, tekintettel arra, hogy ezek a családok az 

állam által biztosított normatív kedvezményt is igénybe tudják venni.  

 

2017. évi előirányzat: 300.000,- Ft. A 2016/2017-es tanévben és a 2017/218-as tanév első félévében 

egy gyermek sem részesült az ellátásban. 

 

 

Rendkívüli települési támogatás 

 

A rendkívüli települési támogatás annak a személynek nyújtható eseti jelleggel vagy meghatározott 

időszakra havi rendszerességgel, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, 

valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, és önmaga, illetve családja 

létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező, nem várt 

többletkiadások, illetve a családban nevelkedő gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi 

segítségre szorulnak. 

 

Gyermeknevelési költségekkel kapcsolatban kb. 45 esetben került önkormányzati segély 

megállapításra, mintegy 550.000,- Ft értékben. 

 

 

Szünidei gyermekétkeztetés 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) 2016. évi módosításával önálló gyermekvédelmi természetbeni ellátásként 

kerül meghatározásra a szünidei gyermekétkeztetés, amelynek ellátása bizonyos ellátotti kör 

vonatkozásában kötelező önkormányzati feladatként jelenik meg.  

 

Az új szabályok szerint a települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, 

törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére 

ingyenesen biztosítja. 

 

A települési önkormányzat a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeken 

kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja. 

 

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

 

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt 

nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - 

önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

 



b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő 

szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult 

vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon 

belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 

gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak 

nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve 

olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez 

szükséges feltételek. 

 

Halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek 

és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a fenti a)-c) pontjában meghatározott körülmények közül 

legalább kettő fennáll. 

 

A települési önkormányzat jegyzője a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos, halmozottan 

hátrányos helyzetének fennállását a szülő/törvényes képviselő önkéntes nyilatkozata alapján 

állapítja meg. A felmérés alapjául szolgáló formanyomtatvány – a szünidei étkeztetés változásáról 

szóló tájékoztatóval együtt – a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 

szülei/törvényes képviselői részére megküldésre került, annak benyújtása a szülő önkéntes 

elhatározásán múlik, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása a nyilatkozat 

függvénye. 

 

Algyő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016/2017. évi tanév valamennyi 

szünidejének valamennyi munkanapján ingyenesen biztosította a szünidei gyermekétkeztetést a 

hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, és a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult gyermekek részére is. 

 

A 2017-es naptári évben összesen 123 fő részesült szünidei gyermekétkeztetésben. Az 1.290.124,- 

Ft összegű végösszeghez 0,- Ft állami támogatással járult hozzá a központi költségvetés. 

 

d.) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 

Iskolai étkezést 331 fő vesz igénybe, amelyből 100 %-os kedvezményben (rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény) 36 fő, 50 %-os kedvezményben (nagycsaládos és tartós beteg) 103 

fő részesül, azaz az étkezést igénybe vevők 41 %-a. 

 

 

e.) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 

Nem magyar állampolgár gyermek a településen nincsen. 

 

 

3.2. Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

Szegregátum Algyő területén nincsen. 

 

 

 

 



3.3. A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

a.) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott 

ellátott, betöltetlen státuszok) 

 

A település közigazgatási területén élő kismamák várandós gondozása, állapotuk figyelemmel 

kísérése, valamint a 0-tól 16 éves korosztály komplex ellátása tartozik a védőnői feladatok közé.  

 

Algyő Nagyközség belterületét és tanyavilágát 2 védőnő látja el. 2017. évben 43 gyermek született. 

2017-ben a 2 körzetben 68 gravidát gondoztak, közülük 40 főt egészségügyi okból, 1 főt szociális 

okból, és 4 főt egészségügyi és szociális okból is veszélyeztetettként. 

 

2016-2017-es nevelési évben ellátott óvodások száma 200 fő, az iskolásoké pedig 396 fő. 

 

2017-ben – hetente találkoztak a babákkal és az anyukákkal, Baba-mama klub keretei között. A 

szülők igényeit követve beszélgettek különböző gyermeknevelési problémákról, gondozási 

feladatokról és a táplálási irányelvek aktuális kérdéseiről, és még megannyi témáról. Igyekeztek 

felhívni a szülők figyelmét a család szerepének fontosságára, mint elsődleges nevelési színtérre, és 

a gyermekek pszichoszomatikus fejlődésének segítésére. 

 

Az óvodával, iskolával, bölcsődével, valamint a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálattal 

együttműködve segítették a családokat a gyermekekkel kapcsolatos kérdéseik megválaszolásában, 

problémáik megoldásában. 

 

A jogszabályoknak megfelelően végzik 1-3-6 hónapos és 1-2-3-4-5-6-éves korban a gyermekek 

szűrővizsgálatát. Ezen státus-vizsgálatok a tanácsadásokon zajlanak, ahová a szülők hozzák el 

gyermekeiket, és itt történik egyénileg a testi és szellemi fejlettségük felmérése, ill. az érzékszervi 

szűrővizsgálatok elvégzése. 

 

Az óvodában tisztasági vizsgálatot és pedikulózis szűréseket végeztek az előírásoknak megfelelően 

és óvodai, ill. szülői jelzésre aktuálisan. Az óvodai egészséghét alkalmából rövid játékos 

foglalkozást tartottak az érzékszervek működéséről a gyerekeknek, az óvónők felkérésére. 

 

Az iskolai munkában is fontos feladat a tanulók szűrése, vizsgálata, de a gyermekek egészséges 

életmódra nevelése és a különböző életszakaszokban felmerülő problémák megválaszolása sem 

hanyagolható el. Elsősorban osztályfőnöki órák keretében tesznek eleget ezen igényeknek. 

 

Hatodik osztályos lányoknak egészségnevelő órát tartanak serdülőkori változások témakörben, 

negyedik osztályosoknak pedig egészséges táplálkozásról interaktív foglalkozást tartottak. Az 

iskolai egészséghét lebonyolításában is részt vettek. 

 

Nővédelmi tanácsadás igénybevétele továbbra is lehetséges-önkéntesen. 

 

Nagyobb rendezvényük évek óta az Anyatejes Világnap. 

 

A lakosság részére szervezett egészségügyi szűréseken segédkeznek. 

 

Tevékenységük, munkájuk színterei elsősorban a családok otthona, a tanácsadó és a nevelési-

oktatási intézmények. 

 



Évek óta együttműködnek a Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi és Szociális Képzési 

Karával, a 3. éves hallgatók érzékenyítő gyakorlatának, ill. a 4. éves hallgatók területi 

nagygyakorlatának lebonyolításában. 

 

Ellátottjaik korcsoport szerinti összetétele évek óta minimális ingadozást mutat. 2017-ben néhány 

fővel több kismamát és újszülöttet gondoztak az előző évhez képest. A veszélyeztetettek száma 

arányaiban nem változott. 

 

 

3.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

 

 

 Betöltött védőnői 

álláshelyek száma) 

Egy védőnőre jutó 

gyermekek száma 

2013 2 84 

2014 2 89 

2015 2 94 

2016 2 97 

2017 2 101 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 

  

 
 

 

b.) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz 

való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 

Algyő gyermekeit 1 fő házi gyermekorvos látja el, a gyermekek a szakorvosi ellátásokat Szegeden 

vehetik igénybe. Betöltetlen gyermekorvosi álláshely nincs. 

 

 

 

3.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 
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Év 

Betöltetlen 

felnőtt 

háziorvosi 

praxis/ok száma 

Háziorvos által 

ellátott személyek 

száma 

Gyermekorvos 

által ellátott 

gyerekek 

száma  

Felnőtt házi 

orvos által 

ellátott gyerekek 

száma  

Házi 

gyermekorvosok 

száma 

2013 0 4 502 665 0 1 

2014 0 4 530 694 0 1 

2015 0 4 539 698 0 1 

2016 0 4 541 702 0 1 

2017 0 4 635 738 0 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés    
 

 

c.) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai 

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 

 

A 0-7 éves korúak egészségügyi-, szociális- és oktatási ellátása a gyermekorvos, a védőnők, a 

Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, a Bóbita Bölcsőde és a Szivárvány Óvoda segítségével 

biztosított. 

 

 

d.) gyermekjóléti alapellátás 

 

A gyermekjóléti alapellátás célja a gyermek testi-, értelmi-, érzelmi-, és erkölcsi fejlődésének, 

jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, a kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermek családból történő kiemelésének megelőzése. 

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálatban 2 fő családgondozó szakember dolgozik. Leggyakrabban 

különféle szociális, családtámogatási, ill. TB ellátásokról érdeklődnek, nyomtatványok kitöltéséhez 

kérnek segítséget, információt, emellett a gyermeknevelési problémák, a családon belüli 

konfliktusok és az igazolatlan iskolai hiányzások miatti intézkedések jellemzőek. 

 

A jelzőrendszer tagjaival minden hónapban esetmegbeszélés formájában osztják meg problémáikat, 

tapasztalataikat, évente Gyermekvédelmi Tanácskozás tartanak. 

 

Összességében elmondható a gyermekjóléti szolgálatról, hogy az együttműködésnek, a 

jelzőrendszernek köszönhetően az eseti problémákra gyorsan tud reagálni, a lakossági 

bejelentésekre a megfelelő lépéseket - hatáskörén belül - megfelelő gyorsasággal megteszi. 

 

 

e.) gyermekvédelem 

 

A gyermekvédelem a bölcsödében, óvodában és az iskolában is jelen van, valamint a gyermekjóléti 

alapellátások, ill. a pénzbeli és természetbeni ellátások is biztosítottak a településen. 

 

 

f.) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 



 

Krízishelyzetben a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott gyermekjóléti alapellátás 

vehető igénybe. 

 

 

g.) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 

 

Az egészséges életmódra nevelés már kisgyermekkorban a nevelési- és oktatási intézményekben 

megkezdődik. Az óvodában a gyermekek egészséges életmódra nevelése, az egészségtudat 

kialakítása, az egészséges táplálkozás a helyi nevelési programban leírtak alapján megvalósul. 

 

Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskolában emelt szintű testnevelés oktatás folyik, így az algyői 

iskolát választók sportolási lehetősége fokozottan jelen van. 

 

A sportolási lehetőségek széles választéka jellemzi a települést, az ehhez szükséges infrastruktúra 

rendelkezésre áll (tornacsarnok, sportközpont). A sportprogramokat valamennyi célcsoport igénybe 

veheti, annak aktív- és passzív résztvevője lehet. Különösen népszerű a labdarúgás, a kézilabda és a 

vízi sportok. 

 

Algyőn az alábbi sportegyesületek kínálatából választhatnak a fiatalok: 

 

- Algyői Sportkör: labdarúgás, kajak-kenu, kézilabda, karate, ökölvívás; 

- Algyői Lovasklub; 

- Algyői Természetvédő Horgászegyesület; 

- Algyői Lövész Egyesület; 

- FKSE Algyő kézilabda egyesület; 

- Algyői Úszó Egyesület. 

 

Az Algyői Ifjúsági Klubban két számítógép, egy biliárdasztal, két csocsó, egy pingpongasztal és 

egy darts biztosít a tiniknek egy biztonságos, kellemes „játszóházat”, mely pénteki és szombati 

napokon van nyitva 17-21 óráig. 

 

A sportban, közösségi együttlétben megtapasztalt szabályok betartása lehet a társadalmilag 

leszakadt réteg felemelésének egyik eszköze. 

 

 

h.) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 

 

A települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő 

kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja. 

 

A települési önkormányzat a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeken 

kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja. 

 

Algyő település képviselő-testülete a szünidei gyermekétkeztetést minden esetben a hátrányos 

helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeken kívül a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosult gyermekek részére is ingyenesen biztosítja. 

 



i.) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

 

A hátrányos megkülönböztetéssel és az egyenlő bánásmód megsértésével kapcsolatosan járási, 

önkormányzati adataink nincsenek, civil érdekképviselők ezzel kapcsolatban észrevételt nem tettek. 

 

 

j.) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek 

keretein belül 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, ingyenes- és kedvezményes étkeztetés, nyári 

gyermekétkeztetés, óvodáztatási támogatás, ingyenes tankönyvtámogatás, tüzelő támogatás, 

családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatás. 

 

 

4.4. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

a.) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai 

ellátása 

 

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és 

nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

 

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt 

nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - 

önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő 

szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult 

vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon 

belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 

gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak 

nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve 

olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez 

szükséges feltételek. 

 

Halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek 

és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a fenti a)-c) pontjában meghatározott körülmények közül 

legalább kettő fennáll. 

 

A települési önkormányzat jegyzője a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos, halmozottan 

hátrányos helyzetének fennállását a szülő/törvényes képviselő önkéntes nyilatkozata alapján 

állapítja meg. A felmérés alapjául szolgáló formanyomtatvány – a szünidei étkeztetés változásáról 

szóló tájékoztatóval együtt – a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 

szülei/törvényes képviselői részére megküldésre került, annak benyújtása a szülő önkéntes 



elhatározásán múlik, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása a nyilatkozat 

függvénye. 

 

Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló (SNI): az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 

tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi 

vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 

autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló (BTMN): az a 

különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye 

alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, 

tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 

személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési 

igényűnek. 

 

 

A Szivárvány Óvoda esélyegyenlőséget támogató pedagógiai munkája: 

 

- anamnézis: az óvodába lépéskor komplex állapotfelmérés, szükség esetén részletes 

anamnézis felvétel megvalósítása (anamnézis lap csoportokban); 

- beilleszkedés segítése: a beszoktatás, a gyermekeknek az intézményes nevelésbe való 

beilleszkedését elősegítő érzelmi és szociális nevelés megvalósítása a helyi nevelési 

programban leírtak alapján; 

- a gyermekek egészséges életmódra nevelése, az egészségtudat, az egészséges táplálkozás 

kialakítása a helyi nevelési programban leírtak alapján; 

- a társadalmi érzékenység tudatos fejlesztése a helyi nevelési programban leírtak alapján; 

- a gyermekek egyéni képességeinek megismerése, mérése és személyre szabott fejlesztése 

a helyi nevelési programban, illetve a Minőségirányítási Programban leírtak szerint; 

- kapcsolat és kommunikáció: annak érdekében, hogy a gyermekek igényeit, szükségleteit 

minél jobban megismerjék és kielégíthessék, hatékony és egyénre szabott kommunikációs 

nevelést valósítanak meg (szókincs, nyelvi kifejezőkészség, beszédértés, beszéd észlelés 

fejlődésének elősegítése a helyi nevelési programban leírtak alapján); 

- a korszerű óvodapedagógiai módszerek közül az esélyegyenlőség elősegítése érdekében a 

következőkkel segítik az egyénre szabott hatékony fejlesztést: differenciálás, inkluzív 

pedagógia kooperatív technikák, felzárkóztatás, mozgás, zene felhasználása stb.; 

- a nevelőtestület együttműködése: a halmozottan hátrányos helyzetű, illetve SNI 

gyermekek fejlesztése érdekében csoportlátogatásokat, hospitálásokat szerveznek, szükség 

szerint, team munka keretében megbeszélik az esélyegyenlőség terén mutatkozó 

tapasztalatokat, teendőket, szükség esetén esetmegbeszéléseket valósítanak meg; 

- óvoda-iskola átmenet támogatása: iskolaérettség elérését támogató pedagógiai munkájuk 

során kiemelt feladataik: a tanulási képességek megalapozása, a tanulási és egyéb 

részképesség zavarok kialakulásának megelőzése, megoldási késztetés, monotónia tűrés, 

figyelemkoncentráció, az alkotásvágy szükséges szintjének kialakítása a helyi nevelési 

programban leírtak szerint; 

- a gyermekek számára legmegfelelőbb iskola kiválasztásának segítése a kijelölt iskolával, 

a szabad iskolaválasztással, a halmozottan hátrányos helyzetűek előnyben részesítésével, a 

sajátos nevelési igényűvé minősítéssel kapcsolatos felvilágosítással, tanácsadással; 

- bekapcsolódtak az iskola támogatásával az országos „Szitakötő” programba. 

 

 



Az intézményben szervezett gyermekfoglalkozások, programok: gazdagító tevékenység, fejlesztés, 

néptánc, népi játékok, gyógytestnevelés, logopédia, gyógypedagógus foglalkozása, játékos vízhez 

szoktatás, só-szoba használata, pöttöm torna. 

 

Az esélyegyenlőséget támogató pedagógiai munka jellemzői és a fejlesztendő területek: 

 

- a gyermeknek joga van ahhoz, hogy megkapja a neki megfelelő gondoskodást és nevelést; 

- olyan nyitott, rugalmas rendszerben fejlődjön, amely igazodik egyéni szükségleteihez, 

életkori sajátosságaihoz, fejlődési üteméhez; 

- a nevelés eszközei közül játékkal a gyermek legelemibb pszichikus szükségletét biztosítani 

kell. 

 

Fejlesztendő területek: 

 

- egészséges életmódra nevelés feltételeinek változtatása elengedhetetlen feladat; 

- megfelelő életvitel, az egészséges életmód iránti igény kialakítása; 

- helyes tisztálkodási, táplálkozási szokások kialakítása; 

- környezettudatos viselkedés megalapozása; 

- mozgáskultúrát fejlesztő eszközök beszerzésének ütemezése. 

 

A Szivárvány Óvoda létszáma a 2018. június 1-ei állapot szerint 202 fő, ebből hátrányos helyzetű 

gyermek és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 22 fő, a speciális nevelési igényű 

gyermekek száma 5 fő, a BTMN gyermekek száma: 6 fő, fogyatékkal élő gyermek az óvodában 

nincsen. 

 

Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola az alaptevékenységéhez kapcsolódóan az alábbi, 

valamint a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott kisegítő és kiegészítő 

tevékenységeket látja el: 

 

- beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése, oktatása, 

fejlesztése, rehabilitációs célú foglalkoztatása; 

- a többi gyermekkel együtt foglalkoztatható sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 

nevelése, oktatása, fejlesztése, különleges egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és 

rehabilitációs gondozás keretében történő ellátása az alábbi típusokra vonatkozóan:  

 

o testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a 

viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 

rendellenességével küzd; 

o a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 

vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd; 

 

- a többi gyermekkel együtt foglalkoztatott - a szociális-gazdasági státuszból, a lakóhelyéből, 

a családi hétteréből, a kisebbséghez való tartozásából, a bevándorló családjából fakadóan - a 

rászoruló gyerekek esélyegyenlőségét szolgáló képesség-kibontakoztató, integrációs 

felkészítés; 

- ingatlankezelés; 

- étkeztetés; 

- napközi. 



 

 

 

 

Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység  

 

A beilleszkedési, magatartási nehézségeket mutató gyermeknél emocionális és szociális 

alkalmazkodási zavar van jelen, melynek okai között biológiai és környezeti okok is megtalálhatók. 

Ez megmutatkozik a normáltól és az általános elvárásoktól eltérő viselkedésben és kihat a tanuló 

pszichoszociális fejlődésére és iskolai teljesítményére. 

 

Cél: lehetőség szerint alkalmassá tenni a tanulókat az „együttélésre”, együttműködésre, a perifériára 

szorulásuk, antiszociális helyzetbe való lecsúszásuk megelőzése. 

 

Feladat: 

 

- a beilleszkedési- és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók felismerése, a kiváltó okok 

kiderítése; 

- az érzelmi kapcsolatok kialakulásának és fejlesztésének, a kapcsolattartási készségek 

elmélyítésének segítése; 

- a tanulóinkban az önismeret, az önértékelés, és a pozitív énkép megjelenési igényének 

kialakítása; 

- olyan környezet kialakítása, amely alkalmas az el- és befogadásra, együttműködésre; 

- a beilleszkedést segítő szükséges feltételek biztosítása: fejlesztőpedagógus, logopédus, 

gyógypedagógus, iskolapszichológus. 

 

Módszerek: 

 

- biztonságot nyújtó, megértő környezet kialakítása; 

- következetes, megfelelő határokat szabó korrekciós nevelés; 

- együttműködés a tanuló szűkebb és tágabb környezetében fellelhető segítő erőkkel: 

gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, Nevelési tanácsadó, Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgálat, Algyői Szivárvány Óvoda; 

- szabadidő hasznos eltöltésére való nevelés; 

- közös játék, közös munkavégzés fejlesztő hatásának kihasználása; 

- konfliktus helyzetekben az osztályközösség pozitív erejének alkalmazása.  

 

A megvalósulás színterei:  

 

- iskola, osztályközösség, tanórák, osztályfőnöki órák; 

- napközi, tanulószoba; 

- rehabilitációs célú egyéni vagy kiscsoportos foglalkozások egyéni fejlesztési terv szerint; 



- felzárkóztató jellegű foglalkozások egyéni terv szerint; 

- szakkörök, különösen a készségtantárgyak köréből; 

- szabadidős foglalkozások; 

- reggeli beszélgető-körök; 

- családlátogatás, fogadóórák, szülői értekezletek; 

- nem szakrendszerű foglalkozások. 

 

 

Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok  

 

Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi munka jelenti a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű 

családok folyamatos figyelemmel kísérését, gondozásukat, valamint azoknak az eseti problémáknak 

a kezelését, ami miatt a tanuló kapcsolataiban és teljesítményében jelentős negatív változás 

következik be.  

Cél: korunk veszélyforrásaival szemben a tanulók személyiségének, életszemléletének olyan irányú 

fejlesztése, mely képessé teszi őket a helyes ítélethozatalra, a negatív jelenségek elutasítására. A 

gyerekek hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, ill. 

segítségnyújtás annak megszüntetésében betartva a titoktartási kötelezettség előírásait.  

 

Feladat: 

 

- fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit; 

- meg kell keresni a problémák okait; 

- segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához; 

- jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek; 

- egészségnevelési, mentálhigiénés és drogprevenciós programok indítása; 

- minden olyan veszélyeztető ok csökkentése, amely a tanulók fejlődését zavarja.  

 

Ennek érdekében folyamatos kapcsolatot tart fenn az iskola: a gyermekjóléti szolgálattal, 

családsegítő szolgálattal, védőnővel, iskolaorvossal, rendőrséggel, polgármesteri hivatallal és annak 

szociális osztályával, a járási gyámhivatallal, a gyermekvédelemben részt vevő társadalmi 

szervezetekkel, egyházakkal, alapítványokkal, az iskolai Diákönkormányzattal. 

 

A megvalósítás módja, eljárásai, tevékenységei:  

 

- a felzárkóztató foglalkozások; 

- a tehetséggondozó foglalkozások; 

- az indulási hátrányok csökkentése; 

- kompetencia alapú tanítás; 

- nem szakrendszerű oktatás; 



- a differenciált oktatás és képességfejlesztés; 

- a pályaválasztás segítése; 

- a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek); 

- egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése; 

- a családi életre történő nevelés; 

- a napközis és a tanulószobai foglalkozások; 

- az iskolai étkezési lehetőségek; 

- az egészségügyi szűrővizsgálatok; 

- a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek, szünidei programok); 

- a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás); 

- a szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés; 

- családlátogatás, tanácsadás; 

- tájékoztatás a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. 

 

A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat az iskolában az ifjúságvédelmi felelős 

koordinálja, szervezi. A gyermekek és szüleik minden tanév elején írásban értesülnek az 

ifjúságvédelmi felelős fogadó idejéről, helyéről, valamint arról, hogy milyen problémával 

fordulhatnak felé. 

 

Az iskola tanulóifjúságának egészséges életmódra neveléséhez, drogprevenciós tevékenységéhez 

drogstratégia, drogprevenciós program, valamint az egészségnevelési program tartalmazza ez 

irányú feladataikat.  

 

Az ifjúságvédelmi felelős feladata a nevelőtestület tájékoztatása azokról a pedagógiai eszközökről, 

amelyekkel a veszélyeztetettséget az iskola működési keretein belül feltárhatják, esetenként 

megszűntethetik. 

 

 

Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő tevékenységek  

 

Tanulási kudarcnak kitett az a tanuló, aki valamely részképesség hiánya - a pszichés fejlődészavara 

– miatt bizonyos tantárgy(ak)ból különleges gondoskodás nélkül a tantárgyi követelményeket nem 

tudja teljesíteni.  

 

Cél:  

 

- tanulási kudarcnak kitett tanulóinknak általános iskola teljes létszámú osztályaiban történő 

fejlesztése, nevelése; 

- szükségletüknek megfelelő ellátás biztosítása; 

- egyénhez igazodó, rugalmasabb szellemű tanórai keret alkalmazása; 



- az eredményes tanulási módszerek elsajátíttatása, különböző stratégiák megismertetése, 

egyénre szabott tanulási módszerek alkalmazása; 

- reális önismeret és énkép kialakítása. 

 

Feladat:  

 

- felmérni a tanulási kudarcnak kitett tanulók létszámát, s azokat a területeket, melyeken 

felzárkóztatásuk szükséges; 

- iskolába lépéskor felmérni azokat a képességeket, amelyek fontosak az iskoláztatás 

folyamán; 

- megfigyelni és célirányosan áttekinteni a tanulói produktumokat; 

- rendszeresen beszélgetni a legalapvetőbb szokásokról (szülőkkel, gyerekekkel); 

- időben felismerni a tanulási kudarcok okait; 

- pedagógiai eszközökkel törekedünk a káros hatások megelőzésére, ellensúlyozására; 

- visszaállítani tanulóink önbecsülését, bebizonyítani, hogy ők is tudnak eredményesek lenni; 

- olyan környezetet kialakítani, ahol nem kell félniük a kudarctól; 

- az elért legkisebb eredményt is számon kell tartani - így maga a tanuló is nyomon tudja 

követni önmaga fejlődését; 

- pozitív szociális magatartásmintákat szükséges közvetítenünk minden helyzetben. 

 

A megvalósítás kereteit, eljárásait, módszereit a „Fejlesztési program” tartalmazza. 

 

 

A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység, esélyegyenlőség biztosítása 

 

Minden pedagógus célja segíteni azoknak a tanulóknak a beilleszkedését, ismeretelsajátítását, 

egyéni ütemű fejlődését, akik szociális körülményeiket tekintve hátrányos helyzetűek. 

 

Leggyakoribb okai lehetnek: családi mikrokörnyezet, munkanélküliség, egészségügyi állapot, 

családi házon kívüli környezet, csonka család, átmenetileg: új tanuló, betegség. 

 

A szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják: 

 

- az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése; 

- felzárkóztató órák; 

- napközi otthon, tanulószoba; 

- diákétkeztetés; 

- felzárkóztató órák, foglalkozások; 

- az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy 

csoportos használata; 



- a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai; 

- a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése (szülői értekezlet, egyéni 

beszélgetések - szakemberek bevonásával is); 

- a tanuló környezetének megismerése (családlátogatások, kérdőív, szülői értekezlet); 

- óvoda-iskola átmenet megkönnyítése; 

- alsó-felső tagozat átmenet segítése; 

- a továbbtanulás irányítása, segítése; 

- az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége; 

- a tankönyvvásárláshoz nyújtott segélyek; 

- az étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott segélyek; 

- kulturális rendezvényeken való részvételük támogatása; 

- programjainkban a multikulturális tartalom megjelenítése; 

- szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti- és családsegítő szolgálattal 

annak érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben 

részesüljenek. 

 

 

Az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola létszáma a 2017. szeptember 1-ei állapot szerint 403 fő, 

ebből hátrányos helyzetű gyermek 1 fő, melyből halmozottan hátrányos 10 fő, a speciális nevelési 

igényű gyermekek száma: 22 fő, a BTMN tanulók száma: 38 fő, fogyatékkal élő gyermekek száma: 

0 fő. 

 

 

b.) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó 

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

 

Az óvodában egy fő logopédus, egy fő fejlesztőpedagógus, egy fő gyógytornász és egy fő 

óvodapszichológus foglalkozik a gyermekekkel. Az iskola alkalmazásában egy fő 

fejlesztőpedagógus áll, a testnevelés órákat gyógytornász, gyógytestnevelő segíti. 

 

 

c.) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az 

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregáció 

 

Az általános iskolában a tantestület részéről hátrányos megkülönböztetés, jogellenes elkülönítés az 

oktatás, képzés területén nincs. 

 

 

d.) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában 

mutatkozó eltérések 

 

Algyőn egy oktatási intézmény működik, így a probléma nem releváns. 

 

 



 

 

 

 

 

e.) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

Újszülött gyermekek támogatása, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, ingyenes- és 

kedvezményes étkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés, tüzelő támogatás, családsegítő- és 

gyermekjóléti szolgáltatás. 

 

 

4.5. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

 

Gyermekek elszigetelődése, elmagányosodása.  

 

Ifjúsági, közösségi, sport aktivitás erősítése  
 

Elhelyezkedési nehézségek. 

 

 

Munkaerő-piaci képzés, új oktatási formák 

bevezetése, diákmunka. 

 

  



4. A nők helyzete, esélyegyenlősége 
 

 

4.1. A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

a.) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

A településen a munkanélküliek között magasabb a nők száma. A jelenség oka több tényezőből 

tevődhet össze: az aktív korú népesség körében is magasabb a nők aránya, viszont gyakoribb a nők 

alulképzettsége és a szakképzettség hiánya. További ok lehet az egészségi állapot, több nő 

rehabilitációs ellátásban részesül, ebből kifolyólag nehéz fizikai munkát nem végezhet, az ő 

foglalkoztatásukra kevés munkalehetőség adódik a településen, amelynek meghatározója az ipari 

termelés. 

 

 

4.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

 

Év 

Munkavállalási korúak 

száma 
Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

Férfiak Nők Férfiak Nők Férfiak Nők 

2013 1 897 1 855 n.a. n.a. 92 91 

2014 1 892 1 843 n.a. n.a. 79 92 

2015 1 889 1 847 n.a. n.a. 54 58 

2016 1 869 1 835 n.a. n.a. 47 52 

2017 1 869 1 833 n.a. n.a. 28 34 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés     
 

 

 

b.) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 

A foglalkoztatást segítő és képzési programok nem differenciálnak a nők és a férfiak között. 

 

 

c.) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

A közmunkaprogram keretében kisegítő munkára, ill. segédmunkára van lehetőségük a Gyeviép 

Nkft.-nél, a Gyevitur Nkft.-nél, ill. mezőgazdasági idénymunkára. Hosszú távú foglalkoztatásuk 

nem jellemző. 

 

 

d.) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 

 

Erre vonatkozóan nem rendelkezünk információval. 

 

 



4.2. A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. 

bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas 

munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.) 

 

Algyő nagyközség területén egy bölcsőde működik. A férőhelyek száma 2013. április 1-től 26-ról 

36-ra bővült. Folyamatosan vannak várólistán gyermekek, a bölcsődei férőhelyek számának 

növelésére lenne szükség, de lehetőség egyelőre - az épület nagysága miatt - nincs rá. A bővítéssel 

immár három csoportban folyik a gyermekek ellátása. A bölcsődei szolgáltatás lehetőségével 

elsősorban azok a családok élnek, ahol az édesanya visszatér a munka világába. Kisebb létszámban 

veszik igénybe azok a családok, akik szociálisan hátrányos helyzetben vannak. 

 

A bölcsőde nyitva tartása igazodik a szülők munkaidejéhez. Minden nevelési év elején felmérik a 

szülők igényeit a nyitva tartással kapcsolatosan. Rugalmas nyitva tartást is vállal időszakosan az 

intézmény, ha erre igény mutatkozik (meghosszabbított nyitva tartás). 

 

Az Óvoda Alapító Okiratában meghatározott maximális gyermeklétszám: 196 főről 225 főre 

emelkedett. Itt is folyamatos létszámemelés jellemző, a gyermeklétszám emelkedik. 

 

 

4.3. Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

A védőnő nővédelmi és családtervezéssel kapcsolatos tanácsokat ad mindazoknak, akik ezen 

témakörökkel kapcsolatos kérdésekkel őt felkeresik. 

 

A védőnő a gondozott családokban előforduló egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség 

megelőzéséhez segítséget nyújt, segítve ezzel a helyes életvitel, a harmonikus, szerető családi 

környezet kialakítását. Amennyiben a veszélyeztetettség mégis kialakul - mint a jelzőrendszer tagja 

-, jelzi azt a gyermekjóléti szolgálatnak, ill. a gyermekorvosnak. 

 

Amennyiben a probléma megoldása a védőnő kompetenciáját meghaladja, tájékoztatja a családot az 

igénybe vehető egyéb szolgáltatásokról.  

 

4.3.1. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

 

Év Védőnők száma 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 

Átlagos 

gyermekszám 

védőnőnként 

2013 2 168 84 

2014 2 178 89 

2015 2 188 94 

2016 2 194 97 

2017 2 202 101 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés   
 

 



 
 

 

4.4. A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

A családon belüli erőszakról nincs tudomásunk, de egyre jelentősebb probléma a családon belüli, 

elmélyült konfliktus. Válás során a szülők egyike, vagy mindkettő „nyertes pozíciót” szeretne 

magának, ilyenkor a kiskorú gyermekeik érdekét nem képesek figyelembe venni. A szülők közötti 

működési zavar mérgezően hat a gyermekekre, az érzelmi kötelékek torzulnak. Ilyen esetekben 

mindenképpen külső szakember bevonására volt szükség. 

 

 

4.5. Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti 

otthona) 

 

Településünkön anyaotthon, családok átmeneti otthona nincsen, legközelebb a Szeged-Szentmihályi 

Családok Átmeneti Otthona áll krízishelyzetben a nők rendelkezésére.  

 

 

4.6. A nők szerepe a helyi közéletben 

 

Algyő közéletében a nők szerepe meghatározó, főként az Algyői Nőegylet ténykedése révén. A 

Nőegylet 1996-ban jött létre, nő tagjai érdekének védelmében és képviseletére. Célja: a nőket 

hátrányosan érintő társadalmi esélyegyenlőségek kiküszöbölése, társadalmi megbecsülésük 

elősegítése, tagjai és a település lakosainak tájékoztatása a közéletről. Különféle ismeretterjesztő, 

fejlesztő egészségmegőrző csapatépítő tanfolyamokat, előadásokat és egyéb programokat szervez a 

tagok és érdeklődők számára. A település érdekeit szolgáló közmunkák szervezésébe és 

településszintű programokba is bekapcsolódik. (templomtakarítás, sütemények készítése, idősek 

látogatása stb.). 

 

 

4.7. A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 

irányuló kezdeményezések 

 

Helyi szinten a nőket sújtó társadalmi probléma nem merült fel, így felszámolásukra sincs 

kezdeményezés. 
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4.8. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

 

Bölcsődei elhelyezést kérők számának 

emelkedése. 

 

 

Bölcsődei férőhelyszám emelése. 

 

Családon belüli erőszak emelkedése. 

 

Tudatformálás, hivatalos és segítő szervezetek, 

jelzőrendszer hatékonyabb működése. 

 

 
  



5. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

5.1. Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai 

trendek stb.) 

 

 

Az időskorúak száma, aránya: 

 

Az idősek – akiket a 64. életév feletti lakosokban határozunk meg -, az algyői állandó népesség 

16,86 %-át teszik ki, a településen az öregedési index évről évre emelkedik, vagyis a település 

elöregedő. 

 

5.1.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak 

száma 

 

 

év 
64 év feletti lakosság száma nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

fő fő % 

2008 786 25 3% 

2009 790 27 3% 

2010 798 19 2% 

2011 825 19 2% 

2012 834 19 2% 

2013 864 17 2% 

2014 897 21 2% 

2015 888 18 2% 

2016 912 18 2% 

2017 912 17 2% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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Jövedelmi helyzet: 

 

Általánosságban elmondható, hogy az Algyői Egyesített Szociális Intézmény látókörébe kerülő 

nyugdíjasok jövedelmi helyzete lassabban romlik a korábbi évekhez képest, azonban a 

kisnyugdíjasok száma növekszik. 

 

Az intézmény által az időskorúak számára biztosított ellátások közül (étkeztetés, nappali ellátás, 

házi gondozás) az étkeztetés az, amely évről évre több embert érint, illetve az ellátások közül a 

„legkeresettebb”, ami vélhetően az anyagi helyzettel, az elhalálozások számával, a nagycsaládok 

eltűnésével magyarázható. 

 

5.1.2. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban 

részesülők száma nemek szerint 

 

 

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 

férfiak száma 

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 

nők száma 

Összes nyugdíjas 

2013 638 922 1 560 

2014 617 907 1 524 

2015 586 890 1 476 

2016 558 868 1 426 

2017 n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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5.2. Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a.) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

Nyugdíjasok foglalkoztatása a családi- és kisvállalkozások esetén figyelhető meg a településen. 

Szervezett, nagy létszámú foglalkoztatásról településünk nagysága és elhelyezkedése miatt nem 

beszélhetünk. 

 

Az Algyő arculatát foglalkoztatási szempontból meghatározó ipari tevékenység az aktív korúakat 

érinti, valamint megfigyelhető az alvótelepülésekre jellemző vonások megjelenése a viszonylag 

nagyszámú fiatal család beköltözése által, ami a két közeli nagyvárosnak, Szegednek és 

Hódmezővásárhelynek köszönhető. 

 

A nyugdíjas éveiket elérő lakosok nyugdíjazásuk után szívesen térnek vissza a mezőgazdasághoz, 

családi gazdaságokhoz, akár hobbiként, akár nyugdíjkiegészítő jövedelem szerzésének céljából. 

 

Nyugdíjasok foglalkoztatása közintézményekben nem jellemző, foglalkoztatásukat támogató 

program a településen nincs. 

 

 

b.) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának 

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

 

Az élethosszig tartó tanulás, mint cél vagy életfilozófia a lakosság nagyon szűk rétegénél figyelhető 

meg. Az önkormányzat évről évre több programmal (pl.: könyvtárban számítógépes tanfolyam 

idősek számára) próbálja a lakosság figyelmét ráirányítani erre a fontos, életminőséget 

nagymértékben befolyásoló lehetőségre, azonban az érdeklődés csekély, növekedés egyenlőre nem 

látható. 

 

A civil szervezetek programok tárházát kínálják az idős korosztálynak a szabadidős tevékenységek 

terén. Itt nemcsak a helyi nyugdíjasklub színes és sűrű programjairól ejthetünk szót, amelyek 

elsősorban szórakoztató jellegűek, hanem a különböző kézműves és egyéb művészeti csoportok, 

tevékenységéről is, amelyekbe bekapcsolódhatnak (pl.: Gyevi Art Kulturális Egyesület, citera 

zenekar, Móra Ferenc Népszínház Közhasznú Egyesület, stb.). 

 

 

c.) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

A foglalkoztatás területén hátrányos megkülönböztetésről azért nem beszélhetünk, mert a 

településen a nyugdíjas korú foglalkoztatottak száma alacsony. 

 

 

5.3. A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés 

 

a.) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

Az idősek az egészségügyi szolgáltatásokhoz az átlagos, akár városi mértékhez képest is jóval 

magasabb szinten jutnak: 3 háziorvos, 1 fogszakorvos és 1 patika biztosítja a lakosság számára a 

magas szintű orvosi alapellátást. Ezen felül a szakorvosi ellátások hozzáférésének biztosítását az 



önkormányzat évi 2 alkalommal szervezett egészséghetei alkalmával ingyen biztosítja lakosai 

számára. Ezek a szűrővizsgálatok a következő szakorvosok elérhetőségét biztosítják helyben: 

bőrgyógyász, nőgyógyász, urológus, szemész, fül-orr-gégész, dietetikus, ultrahangos szűrések (szív, 

has), kiegészítve a lakossági igények alapján szervezett programokkal. 

 

A szociális szolgáltatásokat a településen az Algyői Egyesített Szociális Intézmény látja el, melyhez 

a következő alapellátások tartoznak: étkeztetés, nappali ellátás, házi gondozás, családsegítés, 

gyermekjóléti szolgálat, bölcsődei ellátás, védőnői szolgálat. Tipikusan az időskorúak által igénybe 

vett szolgáltatások az étkeztetés, a nappali ellátás, a házi gondozás és a családsegítés. 

 

- Étkeztetés keretében 100 fő szociálisan vagy mentálisan rászoruló időskorúról, illetve 

fogyatékos vagy szenvedélybetegről gondoskodik az intézményen keresztül az 

önkormányzat, napi szinten. 

 

- A nappali ellátás szintén az időskorúak, szenvedélybetegek, fogyatékosok számára biztosít 

napi szinten ellátást (mosás, tisztálkodás) felügyelet melletti programokat, amely 

életvezetési tanácsadást nyújt a családsegítő szolgálattal együtt. 

 

 

 
 

 

- Házi gondozásban a településen 6 fő gondozónő jelenleg 46 fő gondozottat lát el. 

Munkájukhoz tartozik: ebéd kiszállítása, szükség szerint az ellátott etetése, fürdetése, 

sebkezelés, gyógyszer, élelmiszer beszerzés, személyes higiénia megteremtése, fenntartása. 

 

- A családsegítő együttműködik az idős korosztályban rászoruló egyedülállók, illetve 

családok felkutatásában, környezettanulmány készítésében, napi feladatok segítésében 

(szolgáltatókkal történő egyeztetés stb.), az önkormányzathoz fordul, amennyiben az 

ellátottnak pénzbeli vagy természetbeni ellátásra van szüksége. 

 

 

Összefoglalva Algyő Nagyközség Önkormányzata az Algyői Egyesített Szociális Intézmény 

létrehozásával és fenntartásával megoldotta a településen felmerülő egyéni egészségügyi-szociális 

problémák gyors, teljes körű kezelését. 
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b.) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

A kulturális és közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférése az idős korosztálynak teljes, erre 

változatos lehetőségeket kínálnak az önkormányzat mellett (Faluház, Könyvtár, Tájház, Civil Ház, 

Alkotóház, Egyesített Szociális Intézmény) a civil szervezetek: Nyugdíjas Klub, Móra Ferenc 

Népszínház Közhasznú Egyesület. 

 

 

c.) idősek informatikai jártassága 

 

Az idősek informatikai jártasságát megalapozó kezdeményezés valósult meg tanfolyam formájában 

a Gyevikult Nkft. szervezésében, amelynek népszerűsége miatt további képzések szervezését is 

tervezi az ügyvezető igazgató. 

 

 

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

 

Valamennyi települési programba beillesztésre került az idősek sajátos igényeinek kielégítése. Az 

egészséghetek alkalmával különösen az időskoruk miatt a városokba nehezen bejutó lakosok 

számára szakorvosok biztosítanak szűrési lehetőséget, valamint az egészségmegőrző programok 

külön csoportja szól az időskorúaknak. 

 

 

5.5. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

 

Idősek, egyedül élők elmagányosodása. 

 

 

Idősek klubja elhelyezési feltételeinek javítása, 

férőhelyszám fejlesztése. 

 

 

Hozzátartozók távolsága. 

 

 

Idősek informatikai jártasságának fejlesztése. 

 

  



6. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

6.1. A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

A fogyatékossággal élő népességre vonatkozóan kevés adat áll rendelkezésünkre. A fogyatékosok 

körében a legnagyobb arányt a mozgáskorlátozottak teszik ki. Az iskolázottság szintje fontos 

differenciáló tényező. Körükben az iskolai végzettség jóval alacsonyabb. Több mint egyharmaduk 

az általános iskolát sem végzi el. Az iskolázottsági szint befolyásolja a munkavállalási esélyeket. A 

különböző országos felmérésekből és a közvetlen tapasztalatból megállapítható, hogy a gazdasági 

átalakulás az átlagosnál nagyobb mértékben sújtotta e réteget. 

 

A segítségre szorulókat a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének Algyői Tagozata 

segíti, képviseli. 

 

a.) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett 

foglalkoztatás, közfoglalkoztatás) 

 

A jelen lévő munkanélküliség megnehezíti a fogyatékos emberek foglalkoztatását. Fontos irányelv 

lenne, hogy a munkahelyeket a fogyatékos emberek igényeinek megfelelően alakítsák ki (pl. 

épületek és munkaeszközök átalakításával, munka- és munkaidő másképpen történő szervezésével). 

A munkáltatók csak elvétve foglalkoztatnak egy-egy, leginkább mozgássérült embert.  

 

A településen szociális foglalkoztató egyáltalán nem működik, kimondottan fogyatékos emberek 

részére szervezett védett munkahely nincs Algyőn. 

 

b.) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

A munkáltatók, ha van is munkaerő igényük, nem szeretnek fogyatékos embert alkalmazni. 

Felvételnél nem az elveszett, hanem a megmaradt képességeket kellene figyelembe venni. 

Szemléletformálással, a szegregáció helyett az integrálásra kellene koncentrálni. A fogyatékos 

emberek önálló életvitelének és méltóságuk megőrzésének kulcsa a foglalkoztatásuk. 

Foglalkoztatásukért társadalmi és helyi szinten még sokat kell tenni. 

 

c.) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 

Az önálló életvitel támogatására speciális intézmény nincsen, az Algyői Egyesített Szociális 

Intézmény egyes ellátásai azok, amelyek segítséget nyújthatnak a fogyatékkal élő személynek 

ahhoz, hogy önállóbban tudjon élni. 

 

 

6.2. Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

Fogyatékkal élő személyek pénzbeli ellátásai: rokkantsági járadék, rokkantsági nyugdíj, 

fogyatékossági támogatás, mozgáskorlátozott személyek gépjármű adó kedvezménye, 

személygépkocsi szerzési támogatás, ápolási díj, közgyógyellátás, utazási kedvezmény. 

 

A településen a fogyatékkal élők gyógyszertámogatásra, gyógyászati segédeszközre, valamint 

rehabilitációs ellátásra való jogosultság megállapítását kérhetik, a többi pénzbeli ellátás 

megállapítása a járási hivatalok feladatai közé tartozik. Gyakori a gyógyászati segédeszköz 

vásárlására a kamatmentes kölcsön formájában nyújtható települési támogatás igénylése is. 



Az Algyői Egyesített Szociális Intézmény által nyújtott természetbeni ellátások közül az étkeztetést, 

házi gondozást és nappali ellátást az időseken túl a fogyatékos személyek is igénybe tudják venni. 

 

6.2.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma nemenként 

 

Év 

Megváltozott munkaképességű személyek 

szociális ellátásaiban részesülők száma – 

férfiak 

Megváltozott munkaképességű személyek 

szociális ellátásaiban részesülők száma - nők 

2013 141 186 

2014 132 180 

2015 125 172 

2016 108 160 

2017 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 

 

 
 

 

6.3. A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

a.) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 

Az alábbi projekteken belül került megvalósításra az akadálymentesítés Algyő településén: 

 

1.) DAOP-4.1.3/B-11-2012-0011 

 

Akadálymentes helyiségek kialakítása az algyői Bóbita Bölcsődében: 

 

- bölcsőde bejárata, 

- szülői WC, 

- gazdasági iroda, 
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- személyzeti WC. 

Az akadálymentesítés kialakításának ellenőrzéséhez Algyő Nagyközség Önkormányzata 

rehabilitációs környezettervező szakmérnököt biztosított. 

 

2.) DAOP-2009-4.3.1-09 pályázatok 

 

A beruházás során az Algyői Egyesített Szociális Intézmény épületének komplex 

akadálymentesítése valósult meg. A projekt révén az ESZI szolgáltatásainak elérése válik lehetővé a 

mozgás-, látás-, hallássérültek részére egyaránt. A beruházás során fizikai és infokommunikációs 

akadálymentesítés valósult meg. 

A fizikai akadálymentesítés során a telken belül akadálymentesített parkoló került kialakításra, az 

épületbe való bejutást rámpa segíti, az épületben lévő szinteltolás akadálymentesítésére emelő 

került beépítésre. A hallássérültek számára mobil indukciós hurkot vásároltunk. A vakokat és 

gyengénlátókat vezetősávok, kontrasztos ajtófestések, Braille írásos kiírások segítik. 

Akadálymentesített WC is kialakításra került. 

 

A beruházás során az algyői Polgármesteri Hivatal épületének komplex akadálymentesítése 

valósult meg. A fizikai akadálymentesítés során az udvarban akadálymentes parkoló került 

kialakításra, az épületbe való bejutást rámpa segíti. A hallássérültek számára mobil indukciós 

hurkot vásároltunk. A vakokat és gyengénlátókat vezetősávok, kontrasztos ajtófestések, Braille 

írásos kiírások segítik. Akadálymentesített WC is kialakításra került. 

 

A beruházás során az algyői Szivárvány Óvoda két épületének komplex akadálymentesítése 

valósult meg. A fizikai akadálymentesítés során az udvarban akadálymentesített parkoló került 

kialakításra, az egyik épületbe való bejutást a térburkolat kismértékű lejtésével oldották meg, a 

másik épületben pedig rámpa került kiépítésre. A hallássérültek számára mobil indukciós hurkot 

vásároltunk. A vakokat és gyengénlátókat vezetősávok, kontrasztos ajtófestések, Braille írásos 

kiírások segítik. Mindkét épületben akadálymentesített WC is kialakításra került. 

 

 

b.) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, 

információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 

akadálymentesítettsége 

 

Az alábbi intézményekben valósult meg az akadálymentesítés (pl. rámpa) kialakítása: 

 

- Szolgáltatóház, 

- Algyői Fehér Ignác Általános Iskola, 

- Algyői Könyvtár, 

- Gyevikult Nkft. (Faluház), 

- Rendelőintézet, 

- Borbála fürdő, 

- Buszmegállók. 

 



Az akadálymentesítés mértéke jónak mondható, ezáltal a közszolgáltatásokat, a kulturális- és 

sportprogramokat a fogyatékkal élők igénybe tudják venni. A lakóépületek akadálymentesítéséről 

nincsen információ, annak megoldása a fogyatékkal élő emberre és családjára hátul. 

 

 

c.) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek, intézmények akadálymentesítése megtörtént, ezeken 

a munkahelyeken az akadálymentesítés mértéke megfelelő. Az önkormányzaton kívüli munkáltatók 

főként az ipartelepen foglalkoztatják munkavállalóikat, főként fizikai munkát végzőket. Az 

akadálymentesítettség mértékéről információnk nincsen, de az önkormányzaton kívüli 

munkaadókra a fogyatékos személyek foglalkoztatása nem jellemző. 

 

 

d.) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 

A közterületek, járdák, parkok nem kerültek akadálymentesítésre, ennek ellenére a fogyatékkal élők 

számára használatuk nem okoz nehézséget, egyes közterületen a járdák szélessége okozhat 

problémát a közlekedésben. 

 

Algyőn távolsági buszjárat közlekedik, a buszmegállók akadálymentesítésre kerültek. A buszok 

igénybevétele az országos helyzethez hasonlóan nehézséget okoz, a buszokat üzemeltető részéről 

akadálymentesített közlekedési eszközök beszerzésére lenne szükség, amelyre – ismerve a 

közlekedési vállalatok anyagi helyzetét – egyenlőre kevés esély van. 

 

 

e.) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális 

közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

 

Speciális közlekedési megoldások kialakítására nem került sor, fogyatékkal élők nappali 

intézményét sem működtet az önkormányzat. Az AESZI nappali ellátás biztosít a fogyatékosok 

számára napi szinten, étkezésen felüli ellátást (mosás, tisztálkodás), felügyelet melletti 

programokat, életvezetési tanácsadást nyújt a családsegítő szolgálattal együtt. 

 

 

f.) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

A fogyatékkal élők részére hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások nincsenek. 

 

 

6.4. Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

 

Fogyatékkal élők ellátása fokozott terhet jelent a 

családoknak. 

 

 

Családok tehermentesítése, életvezetési 

tanácsok, gyakorlatok, családok támogatása. 

 
  



7. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit 

szereplők társadalmi felelősségvállalása 
 

 

a.) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi 

szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma 

közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 

 

Az esélyegyenlőségi területen a célcsoportot érintő intézkedési tervek végrehajtásában az 

önkormányzatnak és az önkormányzati intézményeknek kiemelt szerepe van. A civil- és 

érdekképviseleti szervek és az egyházi szolgáltató is elláthat esélyegyenlőséget szolgáló 

feladatokat, de ezek pontos számáról, szervezettségéről nem állnak adatok rendelkezésünkre. 

 

Érdekvédelmi szervezetek: 

 

- Algyői Nőegylet; 

- Algyői Szőke Tisza Nyugdíjasklub; 

- Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Algyői területi Csoportja. 

 

A célcsoportok képviselői véleményezhetik az Esélyegyenlőségi Tervet, a megvalósításában 

partnerséget vállalhatnak. 

 

b.) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség 

bemutatása 

 

Algyőn számos civil szervezet tevékenykedik aktívan, az önkormányzat azok többségének 

működését támogatja. Az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolata jó, ez megnyilvánul a 

közös rendezvényekben, a pályázatok megvalósításában. 

 

c.) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 

 

Az Esélyegyenlőségi Terv Algyő nagyközség közigazgatási területére határozott meg feladatokat az 

egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosítására. Önkormányzatok közötti, térségi 

megállapodásra nem került sor. 

 

d.) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

Algyőn nemzetiségi önkormányzat nincsen, a célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenységük nem releváns. 

 

e.) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

A civil szervezetek tagjaik számára igyekeznek megteremteni az esélyegyenlőség feltételeit, 

elsődleges feladatuk a tagok érdekérvényesítése. 

 

f.) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 

 

A helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában a for-profit szereplők közvetlenül nem vesznek 

részt, azonban munkaterületükön az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség biztosítását szem 

előtt tartják. 

  



8. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

 

a.) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán partnerek (állami 

vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és 

eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába 

 

A települési esélyegyenlőségi program készítése az önkormányzat, az önkormányzat intézményei, 

közoktatási intézmények, civil szervezetek bevonásával történt. Felhasználásra kerültek az 

önkormányzat helyi rendeletei, a helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumok, 

koncepciók, programok. 

 

Az adattáblák kitöltése alapján létrejött helyzetelemzés alapozta meg a program intézkedési tervét. 

Az összegyűjtött adatok elemzésekor megfogalmazódtak a településen élők problémái, az 

esélyegyenlőség biztosítását segítő megoldások. 

 

Az adatgyűjtés folyamán megismertük az érintett civil szervezetek jellemzőit, lehetőségeit, és 

mindazt, amit eddig tettek és tesznek a saját területükön az esélyegyenlőség biztosítása érdekében.  

 

Az elkészült dokumentum a helyben szokásos módon, Algyő honlapján (www.algyo.hu) kerül 

közzétételre azzal a céllal, hogy a lakosság, a szervezetek megismerhessék, és véleményüket 

elmondhassák.  

 

Az esélyegyenlőségi program elfogadása után az intézkedési tervek végrehajtása a lakossághoz 

közelebb álló partnerek bevonásával lehetséges, ezért a partnerek minél szélesebb körben való 

bevonása szükséges, melynek koordinálása a végrehajtásért felelős személy feladata. 

 

 

b.) az a.) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása 

 

Az esélyegyenlőségi program nyilvánossága, az intézkedés végrehajtására partnerként bevont 

szervezetek, a határidők biztosítják az intézkedési terv megvalósítását.  

 

A határidőket figyelembe véve, az intézkedések eredményeiről a képviselő-testület döntése szerint 

történik beszámolás, és ilyen módon biztosított lesz a megvalósítás ellenőrzése is. 



A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 
 

1. A HEP IT részletei 

 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 
 
 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

Fiatalok között magas a munkanélküliek 

aránya. 

EFOP-1.2.11-16 „Esély Otthon” című 

pályázatba való bevonás, tájékoztatás a 

projekt keretében a képzési-, átképzési 

lehetőségekről, képzési programokba 

való részvételről. 

Magas a munkanélküliek száma. 

munkanélküliség csökkentése a 

munkáltatók részére a gazdaság 

élénkítéséről szóló rendelet 

népszerűsítése segítségével. 

Gyermekek 
Gyermekek elszigetelődése, 

elmagányosodása. 

Ifjúsági, közösségi, sport aktivitás 

erősítése. 

 Elhelyezkedési nehézségek. 
Munkaerő-piaci képzés, új oktatási 

formák bevezetése, diákmunka. 

Idősek 

Idősek, egyedül élők elmagányosodása. 
Idősek klubja elhelyezési feltételeinek 

javítása, férőhelyszám fejlesztése. 

Hozzátartozók távolsága. 
Idősek informatikai jártasságának 

fejlesztése. 

Nők 

Bölcsődei elhelyezést kérők számának 

emelkedése. 
Bölcsődei férőhelyszám emelése. 

Családon belüli erőszak emelkedése. 

Tudatformálás, hivatalos és segítő 

szervezetek, jelzőrendszer hatékonyabb 

működése. 

Fogyatékkal 

élők 

Fogyatékkal élők ellátása fokozott terhet 

jelent a családoknak. 

Családok tehermentesítése, életvezetési 

tanácsok, gyakorlatok, családok 

támogatása. 
  



A beavatkozások megvalósítói 
 
 

Célcsoport 

Következtetésben megjelölt 

beavatkozási terület, mint 

intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont 

aktorok és partnerek 

– kiemelve a felelőst 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

Átképzéssel a munka világába Projektgazda, AESZI vezetője 

Vállalkozások munkahelyteremtése 
mikro-, kis- és középvállalkozások, 

Polgármester 

Gyermekek 
Ifjúsági, közösségi, sport aktivitás 

erősítése 

Tankerület Vezetője, sportegyesületek 

vezetői, nevelési-, oktatási intézmények 

vezetői, Alpolgármester 

 
Elhelyezkedési nehézségek csökkentése, 

munkaerő-piaci képzés 

Tankerület Vezetője, sportegyesületek 

vezetői, nevelési-, oktatási intézmények 

vezetői, Alpolgármester 

Idősek 

Idősek klubja működési feltételeinek 

javítása 
Polgármester, AESZI vezetője 

Idősek informatikai jártasságának 

fejlesztése 

Alpolgármester, Gyevikult Nkft. 

ügyvezetője 

Nők 

Bölcsődei férőhelyszám további 

emelése 

Képviselő-testület, AESZI vezetője, 

Polgármester 

Családon belüli erőszak emelkedésének 

visszaszorítása 
Jelzőrendszer tagjai, AESZI vezetője 

Fogyatékkal 

élők 

Fogyatékkal élő gyermekeket nevelő 

családok, illetve személyek segítése, 

életvezetési tanácsokkal, 

gyakorlatokkal, előadásokkal 

érintettek, AESZI vezetője 

 

 

 

Jövőképünk 
 
 

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők száma csökkenjen, az önkormányzat kiemelt 

feladatának tekinti a munkahelyteremtés megvalósításának segítését, hogy a családok a munkából 

szerzett jövedelemből tarthassák el magukat és családjukat. 

 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák társadalmi integrációja konfliktusmentes, javul a 

kapcsolatrendszer a cigányság és a többségi társadalom között, az arra alkalmas roma fiatalok, 

elsajátítva a szociális segítői munka alapjait segítik a roma származású embereket, a roma 

gyermekek óvodai és iskolai beilleszkedését.  

 

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek esélyegyenlőségének megteremtését, hogy a gyermek- és 

oktatási intézményeinkben minden gyermek, minden tanuló azonos elbírálásban részesüljön, a 

hátrányos helyzetűek kapjanak többletsegítséget, hogy életük során egyenlő eséllyel 

illeszkedhessenek a társadalomba.  

 

Folyamatosan odafigyelünk az idősekre, hogy a város megbecsült tagjai maradjanak, igénybe 

vehessék a város kulturális és egyéb közösségi tevékenységeit, valamint megteremtve annak 



lehetőségét, hogy a számukra szükséges egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz hozzájussanak. 

Szervezeti és egyesületi tevékenységüket segítjük.  

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetében az egyenlő bánásmód érvényesítését, esélyegyenlőségük 

megteremtését, a családok segítését.  

 

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élőkre, helyi közösségekbe történő integrálódásuk 

elősegítésére, a települési környezet és a közintézmények akadálymentesítésére, életvitelük 

megkönnyítésére.  

  



Az intézkedési területek részletes kifejtése 
 
 
 

Intézkedés címe: Átképzéssel a munka világába 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
fiatalok között magas a munkanélküliek aránya 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

- az EFOP-1.2.11-16 „Esély Otthon” című pályázat keretében megvalósuló 

képzési-, átképzési lehetőségekről, képzési programokba való részvételről 

szóló tájékoztatás; 

- középtávú cél a fiatal munkanélküliek minél nagyobb számban való 

bevonása a képzési programokba; 

- hosszú távú cél a képzésben, átképzésben részesülő fiatal munkanélküliek 

elhelyezkedése 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- a fiatal munkanélküliek tájékoztatása képzési-, átképzési lehetőségekről, 

képzési programokban való részvételről az Algyői Egyesített Szociális 

Intézmény Családsegítő Szolgálatával együttműködve; 

- együttműködési megállapodás kötése a fiatalokkal a projektben való 

részvételről; 

- a projektben való részvétel segítése, támogatása, az elhelyezkedés 

segítése; 

Résztvevők és 

felelős 

Tankerület Vezetője, sportegyesületek vezetői, nevelési-, oktatási 

intézmények vezetői, felelős: Alpolgármester 

Partnerek 
Tankerület Vezetője, sportegyesületek vezetői, nevelési-, oktatási 

intézmények vezetői 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

- 2019. január 31. a tájékoztatásra; 
- 2021. július 31. a programba való bevonásra; 
- 2021. december 31. az elhelyezkedés segítésére; 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

- rövidtávon a célcsoport megismeri a képzési lehetőségeket; 

- középtávon szakképzettséget szerezhetnek; 

- hosszútávon javul a foglalkoztatottság; 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázatként merülhet fel az érdeklődés hiánya, létszámhiány, 

csökkentésének eszköze a programban már résztvevők elhelyezkedése, 

példamutatása lehet. 

Szükséges 

erőforrások 
papír, nyomtató, fénymásoló; terem, humán erőforrás 

 
A projekt 2021. december 31. napján kerül lezárásra, addig a képzések folyamatosak, az 
intézkedés továbbra is releváns a kitűzött cél vonatkozásában. 
 
  



Intézkedés címe: Vállalkozások munkahelyteremtése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
magas a munkanélküliek száma 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

- rövidtávon az Algyő Nagyközség Önkormányzatának közigazgatási 

területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikro-, kis- és 

középvállalkozások tájékoztatása a vállalkozások munkahelyteremtő 

támogatásáról szóló 2/2016. (I.29.) ör. számú rendeletről; 

- középtávú cél a rendeletben előírtaknak megfelelő minél több kérelem 

benyújtása a vállalkozások részéről; 

- hosszú távú cél a munkanélküliség csökkentése; 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- információ szerzése a helyi mikro-, kis- és középvállalkozásokról; 

- tájékoztató készítése, annak eljuttatása részükre; 

- pályázat kiírásával a vállalkozások bevonása a projektbe; 

Résztvevők és 

felelős 

Településüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság, Ad-hoc bizottság, 

képviselő-testület, polgármester 

Partnerek mikro-, kis- és középvállalkozások 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

- fél év a nyilvántartás elkészítésére; 

- a pályázat kiírása folyamatos; 

- az elhelyezkedés segítése folyamatos; 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

- rövidtávon a mikro-, kis- és középvállalkozások megismerik a támogatási 

lehetőséget; 

- középtávon a vállalkozások érdekeltté vállnak munkavállaló 

alkalmazásában a támogatás által; 

- hosszútávon javul a foglalkoztatottság; 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázatként merülhet fel az érdeklődés hiánya, mely a támogatás 

nyújtásának lehetőségével csökkenthető. 

Szükséges 

erőforrások 
tájékoztató készítéséhez papír és nyomtató, fénymásoló, internet 

 
 
Az intézkedés nem váltotta be a hozzá fűzött reményt, a támogatást az állami 
támogatások megjelenésével csekély számban vették igénybe, 2019. évben mindösszesen 
1 fő. 2020. évben a járványhelyzet miatt a támogatás felfüggesztésre került, a 2021. évi 
költségvetési koncepció előirányzatot nem tartalmaz, így ezen intézkedés lezártnak 
tekinthető, amely nem valósult meg. 
 
 
  



Intézkedés címe: Ifjúsági, közösségi, sport aktivitás erősítése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Gyermekek elszigetelődése, elmagányosodása 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

- fizikailag és mentálisan egészséges fiatalok nevelése; 

- az elszigetelődés, elmagányosodás megszüntetése, közösségi élmény 

nyújtása; 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- kapcsolatfelvétel a partnerekkel; 

- a fiatalok bevonása; 

- cselekvési terv végrehajtása; 

Résztvevők és 

felelős 

Tankerület Vezetője, sportegyesületek vezetői, nevelési-, oktatási 

intézmények vezetői, Alpolgármester 

Partnerek 
Tankerület Vezetője, sportegyesületek vezetői, nevelési-, oktatási 

intézmények vezetői, érintettek 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
2018. szeptember 1. – 2023. június 30. (folyamatos) 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

- rövidtávon a magány érzés csökkentése, közösségi élmény nyújtása; 

- közép- és - hosszútávon fizikailag és mentálisan egészséges fiatalok 

száma emelkedik; 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Érintettek érdektelensége, szakemberek hiánya, együttműködés a partnerek 

között. 

Szükséges 

erőforrások 
humán erőforrás 

 
 
 
  



Intézkedés címe: Elhelyezkedési nehézségek csökkentése, munkaerő-piaci képzés 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Elhelyezkedési nehézségek 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

- az elhelyezkedési nehézségek okainak feltárása; 

- az elhelyezkedési nehézségek csökkentése érdekében bevonható 

szakemberek, módszerek, eszközök felmérése; 

- az elhelyezkedési nehézségek csökkentése; 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- kapcsolatfelvétel az érintett partnerekkel; 

- cselekvési terv készítése; 

- cselekvési terv végrehajtása; 

Résztvevők és 

felelős 

Tankerület Vezetője, sportegyesületek vezetői, nevelési-, oktatási 

intézmények vezetői, Alpolgármester 

Partnerek 
Tankerület Vezetője, sportegyesületek vezetői, nevelési-, oktatási 

intézmények vezetői, érintettek 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

- 2019. január 31. az okok feltárására; 
- 2021. július 31. cselekvésiterv készítése; 
- 2021. december 31. az elhelyezkedés segítésére;  

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

- rövidtávon az elhelyezkedés nehézsége okainak feltárása; 

- középtávon cselekvési terv készítése, átképzés, kompetencia fejlesztés 

(pl. EFOP-1.2.11-16 „Esély Otthon” című pályázat, Iránytű Program); 

- hosszútávon az elhelyezkedési nehézségek csökkentése; 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázatként merülhet fel az együttműködés hiánya, érintettek 

érdektelensége. 

Szükséges 

erőforrások 
humán erőforrás, központi intézkedések 

 
 
 
  



Intézkedés címe: Idősek klubja működési feltételeinek javítása 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Idősek, egyedül élők elmagányosodása 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

- elmagányosodás csökkentése; 

- az idősek klubja elhelyezési feltételeinek javítása, férőhelyszámának 

emelése; 

- szociális otthon létrehozása; 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- szükségletek felmérése; 

- nappali ellátás bővítése; 

- képviselő-testületi döntések; 

- megvalósítás; 

Résztvevők és 

felelős 

Civil- és érdekvédelmi szervezetek, vállalkozói szféra, egyház, AESZI 

vezetője, Polgármester 

Partnerek Algyői Egyesített Szociális Intézmény 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
2018. augusztus 1. – 2023. június 30. (folyamatos) 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

- jogszabály szerinti tárgyi feltételek biztosítása; 

- férőhelyszám emelése, nappali ellátás bővítése; 

- szociális otthon megvalósítása, idősek elhelyezése; 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázatként merülhet fel a pályázatok hiánya, a szükséges költségvetési 

forrás hiánya, csökkentésének eszköze külső befektető megtalálása lehet. 

Szükséges 

erőforrások 
humán erőforrás, pályázati lehetőség 

 

A nappali ellátás igénybevétele érdekében az AESZI-ben nyitvatartási idő hosszabbítás 
történt, de nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, az ellátást nem vették többen 
igénybe, és hosszabb időtartamban sem.  
 
A programok szervezését a járványhelyzet megnehezítette, de ennek ellenére igény van 
rá, az intézkedési tervet folytatni kell. 
 
 
  



Intézkedés címe: Idősek informatikai jártasságának fejlesztése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Hozzátartozók távolsága 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

- az egyedülálló idős emberek képzésbe való bevonása, a hovatartozás 

érzésének erősítése; 

- elmagányosodás csökkentése, kommunikációs csatornák bővülése; 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- igényfelmérés; 

- tájékoztatás; 

- képzések szervezése; 

Résztvevők és 

felelős 

AESZI, Gyevikult Nkft., civil szervezetek, Alpolgármester, Gyevikult 

Nkft. ügyvezetője 

Partnerek Algyői Egyesített Szociális Intézmény, Gyevikult Nkft. 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

- 2018. szeptember 1. - egy hónap az igényfelmérésre, tájékoztatásra; 

- 2019. február 28. - fél év a civil szervezetek bevonására, programok 

szervezésére; 

- 2023. június 30. - 5 év a folyamatos ellátás biztosítására és programok 

szervezésére; 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

- rövidtávon a célcsoport igényei felmérésre kerülnek; 

- középtávon az igényeknek megfelelő képzések szervezésre kerülnek; 

- hosszútávon a képzések biztosítják a közösségi élményt, a hovatartozás 

érzését, csökkentve az elmagányosodást; 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázatként merülhet fel az érdeklődés hiánya, eszközhiány, szakember 

hiánya. 

Szükséges 

erőforrások 
pályázatok, humán erőforrás 

 
  



Intézkedés címe: Bölcsődei férőhelyszám további emelése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Bölcsődei elhelyezést kérők számának emelkedése 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

- kisgyermekes nők munkavállalásának, illetve munkába történő 

visszatérésének elősegítése; 

- bölcsődei- és óvodai férőhelyszám emelés; 

- bölcsőde bővítés, új óvoda építése; 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- igényfelmérés; 

- bölcsőde és óvoda bővítés lehetőségeinek feltárása; 

- képviselő-testületi döntések; 

- beruházás megvalósítása; 

Résztvevők és 

felelős 
Képviselő-testület, ESZI vezetője, Polgármester 

Partnerek 2018. július 1. – 2023. június 30. (folyamatos) 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

- 2 hónap a tájékoztatásra; 

- 1 év a feltérképezésre; 

- 3 év családgondozásra; 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

- rövidtávon az elhelyezés lehetőségének bővülése; 

- középtávon kisgyermekes nők munkavállalásának, illetve munkába 

történő visszatérésének elősegítése; 

- hosszútávon bölcsődei- és óvodai férőhelyszám emelés; 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázatként merülhet fel a pályázatok hiánya, a szükséges költségvetési 

forrás hiánya, csökkentésének eszköze külső befektető megtalálása lehet. 

Szükséges 

erőforrások 
humán erőforrás, pályázati lehetőség, költségvetési forrás 

 
Az Algyő, belterület 1771/95 hrsz. (Algyő, Tiszavirág utca 44.) alatti ingatlanon 60 
férőhelyes bölcsőde építésére két pályázatból nyert forrást az önkormányzat, a TOP-
1.4.1-19-CS1-2020-00025 azonosító számú és a Pénzügyminisztérium 429250 azonosító 
számú pályázatból. A TOP pályázat során megítélt támogatás összege bruttó 
449.989.133,- Ft, amely 100 %-os támogatás intenzitású, míg a Pénzügyminisztérium 
által megítélt összeg 288.000.000,- Ft, melyhez az önkormányzatnak 30 % kötelező 
önerőt kell biztosítania. 
 
Az önkormányzat a beruházással az intézkedési tervnek eleget tesz, a beruházás 
várhatóan 2022. december 31. napjáig valósul meg. 
  



Intézkedés címe: Családon belüli erőszak emelkedésének visszaszorítása 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Családon belüli erőszak emelkedése 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

- tudatformálás, tájékoztatás; 

- családon belüli erőszak visszaszorítása; 

- bántalmazott nők, gyermekek számának csökkenése; 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- az érintettek tájékoztatása a segítség igénybevételének lehetőségéről; 

- érintettek figyelemmel kísérése, kockázati tényezők csökkentése; 

- családon belüli erőszak csökkentése; 

Résztvevők és 

felelős 
jelzőrendszer tagjai, rendőrség, intézmények, AESZI vezetője 

Partnerek AESZI Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálata 

Határidő(k) 

pontokba szedve 
2018. július 1. – 2023. június 30. (folyamatos) 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

cél: családon belüli erőszak visszaszorítása, bántalmazott nők, gyermekek 

számának csökkenése 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázatként merülhet fel a bántalmazott fél hallgatása, megfélemlítése, 

csökkentésének eszköze a tudatformálás, hatóságok, jelzőrendszer, 

környezet jelzése lehet. 

Szükséges 

erőforrások 
humán erőforrás 

 
 
2020. január 1. napjától a 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet családvédelmi koordinációs 
felelős szervként a települési önkormányzat jegyzőjét jelölte ki, melynek segítségével több 
a felderített esetszám, és közvetlen tud segítséget nyújtani az AESZI Család és 
Gyermekjóléti Szolgálata. 
 
 
  



Intézkedés címe: 
Fogyatékkal élő gyermekeket nevelő családok, illetve személyek 

segítése, életvezetési tanácsokkal, gyakorlatokkal, előadásokkal 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Fogyatékkal élők ellátása fokozott terhet jelent a családoknak 

Célok -  

Általános 

megfogalmazás és 

rövid-, közép- és 

hosszútávú 

időegységekre 

bontásban 

- az érintett családok igényeinek felmérése; 

- tájékoztatás a célcsoportot érintő helyi ellátásokról, szociális 

támogatásokról; 

- érdekképviseleti szervek, civil szervezetek bevonása, fogyatékkal élők 

részére programok szervezése; 

Tevékenységek 

(a beavatkozás 

tartalma) pontokba 

szedve 

- igényfelmérés; 

- tájékoztatás; 

- partnerek bevonása; 

- programok szervezése; 

Résztvevők és 

felelős 

szociális ügyintéző, családsegítő, civil- és érdekvédelmi szervezetek, 

egyház, AESZI vezetője, érintettek, jelzőrendszer tagjai 

Partnerek AESZI, civil szervezetek 

Határidő(k) 

pontokba szedve 

2018. július 1. – 2023. június 30. - folyamatos igényfelmérés, 

tájékoztatás, civil szervezetek bevonása, programok szervezése 

Eredményességi 

mutatók és annak 

dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), 

valamint 

fenntarthatósága 

- rövidtávon a célcsoport igényei felmérésre kerülnek; 

- középtávon az igényeknek megfelelő partnerek bevonására kerül sor; 

- hosszútávon a szociális ellátórendszer és a civil szervezetek reagálhatnak 

a családok tehermentesítésére; 

- a fogyatékkal élő gyermekek szüleinek, érintett egyéneknek a társadalmi 

integrációja, életvitelének megkönnyítése; 

Kockázatok  

és csökkentésük 

eszközei 

Kockázatként merülhet fel az érintettek érdektelensége, csökkentésének 

eszköze a tájékoztatás lehet. 

Szükséges 

erőforrások 
pályázatok, humán erőforrás 

 
 



2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 

 

 
 A B C D E F G H I J 

Intéz-

kedés 

sor-

szám

a 

Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseiben 

feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel elérni kívánt 

cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentu-

mokkal 

Az intézkedés tartalma 

Az 

intézkedés 

felelőse 

Az 

intézkedés 

megvalósí-

tásának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások  

(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézkedés 

eredménye-

inek 

fenntartha-

tósága 

 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

 

1. Átképzéssel a 

munka világába 

fiatalok között magas a 

munkanélküliek aránya 

az EFOP-1.2.11-16 „Esély 

Otthon” című pályázat 
keretében megvalósuló képzési-, 

átképzési lehetőségekről, 
képzési programokba való 

részvételről szóló tájékoztatás; 

középtávú cél a fiatal 
munkanélküliek minél nagyobb 

számban való bevonása a 

képzési programokba; 

hosszú távú cél a képzésben, 

átképzésben részesülő fiatal 

munkanélküliek elhelyezkedése 

 a fiatal munkanélküliek 

tájékoztatása képzési-, 

átképzési lehetőségekről, 

képzési programokban 

való részvételről az AESZI 

Családsegítő Szolgálatával 

együttműködve; 

együttműködési 

megállapodás kötése a 

fiatalokkal a projektben 

való részvételről; 

a projektben való részvétel 

segítése, támogatása, az 

elhelyezkedés segítése; 

projektgazda, 

AESZI 

vezetője 

2021.12.31 rövidtávon a célcsoport 

megismeri a képzési 

lehetőségeket; 

középtávon 

szakképzettséget 

szerezhetnek; 

hosszútávon javul a 

foglalkoztatottság; 

papír, nyomtató, 

fénymásoló; 

terem, humán 

erőforrás 

 

2 Vállalkozások 

munkahely-

teremtése 

magas a 

munkanélküliek száma 

rövidtávon az Algyő 

Nagyközség Önkormányzatának 

közigazgatási területén 
székhellyel vagy telephellyel 

rendelkező mikro-, kis- és 

középvállalkozások 
tájékoztatása a vállalkozások 

munkahelyteremtő 

támogatásáról szóló 2/2016. 
(I.29.) ör. számú rendeletről; 

középtávú cél a rendeletben 

előírtaknak megfelelő minél 
több kérelem benyújtása a 

vállalkozások részéről; 

hosszú távú cél a 

munkanélküliség csökkentése; 

 

 információ szerzése a 

helyi mikro-, kis- és 

középvállalkozásokról; 

 tájékoztató készítése, 

annak eljuttatása részükre; 

pályázat kiírásával a 

vállalkozások bevonása a 

projektbe 

Polgármester  rövidtávon a mikro-, kis- 

és középvállalkozások 

megismerik a támogatási 

lehetőséget; 

középtávon a 

vállalkozások érdekeltté 

vállnak munkavállaló 

alkalmazásában a 

támogatás által; 

hosszútávon javul a 

foglalkoztatottság; 

tájékoztató 

készítéséhez papír 

és nyomtató, 

fénymásoló, 

internet 

Az 
intézkedés 
nem 
fenntartha
tó, 
megszünte
tésre 
került. 



 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

 

1 Ifjúsági, 

közösségi, sport 
aktivitás 

erősítése 

gyermekek 

elszigetelődése, 

elmagányosodása 

fizikailag és mentálisan 

egészséges fiatalok nevelése; 

az elszigetelődés, 

elmagányosodás megszüntetése, 

közösségi élmény nyújtása; 

 kapcsolatfelvétel a 

partnerekkel; 

a fiatalok bevonása; 

cselekvési terv végrehajtása 

Alpolgármest

er 
2018. 
szeptember 
1. – 2023. 
június 30. 

rövidtávon a magány 

érzés csökkentése, 

közösségi élmény 
nyújtása; 

közép- és - hosszútávon 

fizikailag és mentálisan 

egészséges fiatalok száma 

emelkedik; 

humán erőforrás  

2 Elhelyezkedési 

nehézségek 

csökkentése, 

munkaerő-piaci 

képzés 

elhelyezkedési 

nehézségek 

az elhelyezkedési nehézségek 
okainak feltárása; 

az elhelyezkedési nehézségek 

csökkentése érdekében 
bevonható szakemberek, 

módszerek, eszközök felmérése; 

az elhelyezkedési nehézségek 

csökkentése 

 kapcsolatfelvétel az érintett 
partnerekkel; 

cselekvési terv készítése; 

cselekvési terv végrehajtása; 

Alpolgármest

er 
2021.12.31 rövidtávon az 

elhelyezkedés nehézsége 

okainak feltárása; 

középtávon cselekvési 
terv készítése, átképzés, 

kompetencia fejlesztés 

(pl. EFOP-1.2.11-16 
„Esély Otthon” című 

pályázat, Iránytű 

Program); 

hosszútávon az 

elhelyezkedési 

nehézségek csökkentése; 

 

humán erőforrás, 

központi intézkedés 
 

 

III. A nők esélyegyenlősége 

 

1 Bölcsődei 

férőhelyszám 

további emelése 

bölcsődei elhelyezést 

kérők számának 

emelkedése 

kisgyermekes nők 

munkavállalásának illetve 
munkába történő 

visszatérésének elősegítése; 

bölcsődei- és óvodai 
férőhelyszám emelés; 

bölcsőde bővítés, új óvoda 

építése 

 igényfelmérés; 

bölcsőde és óvoda bővítés 
lehetőségeinek feltárása; 

képviselő-testületi döntések; 

beruházás megvalósítása 

AESZI 

vezetője, 

Polgármester 

2018. július 
1. – 2023. 
június 30. 

rövidtávon az elhelyezés 

lehetőségének bővülése; 
középtávon kisgyermekes 

nők munkavállalásának, 

illetve munkába történő 
visszatérésének 

elősegítése; 

hosszútávon bölcsődei- és 
óvodai férőhelyszám 

emelés; 
 

humán erőforrás, 

pályázati lehetőség, 

költségvetési forrás 

 

2 Családon belüli 

erőszak 

emelkedésének 

visszaszorítása 

családon belüli erőszak 

emelkedése 

családon belüli erőszak 

visszaszorítása, bántalmazott 

nők, gyermekek számának 

csökkenése 

 az érintettek tájékoztatása a 

segítség igénybevételének 

lehetőségéről; 
érintettek figyelemmel 

kísérése, kockázati tényezők 

csökkentése; 

családon belüli erőszak 

csökkentése  

 

AESZI 

vezetője 

2018. július 
1. – 2023. 
június 30. 

családon belüli erőszak 

visszaszorítása, 

bántalmazott nők, 

gyermekek számának 

csökkenése 

humán erőforrás  



 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

 

1 Idősek klubja 

működési 
feltételeinek 

javítása 

idősek, egyedül élők 

elmagányosodása 

elmagányosodás csökkentése; 

az idősek klubja elhelyezési 

feltételeinek javítása, 
férőhelyszámának emelése; 

szociális otthon létrehozása 

 szükségletek felmérése; 

nappali ellátás bővítése; 

képviselő-testületi döntések; 

megvalósítás; 

AESZI 

vezetője, 

Polgármester 

2018. július 
1. – 2023. 
június 30. 

jogszabály szerinti tárgyi 

feltételek biztosítása; 

férőhelyszám emelése, 
nappali ellátás bővítése; 

szociális otthon 

megvalósítása, idősek 

elhelyezése 

humán erőforrás, 

pályázati lehetőség 
 

2 Idősek 

informatikai 

jártasságának 

fejlesztése 

hozzátartozók távolsága az egyedülálló idős emberek 

képzésbe való bevonása, a 
hovatartozás érzésének 

erősítése; 

elmagányosodás csökkentése, 

kommunikációs csatornák 

bővülése 

 igényfelmérés; 

tájékoztatás; 

képzések szervezése 

Alpolgármest

er, Gyevikult 

Nkft. 

ügyvezetője 

2018. 
szeptember 
1. – 2023. 
június 30. 

rövidtávon a célcsoport 

igényei felmérésre 
kerülnek; 

középtávon az igényeknek 

megfelelő képzések 
szervezésre kerülnek; 

hosszútávon a képzések 

biztosítják a közösségi 

élményt, a hovatartozás 

érzését, csökkentve az 

elmagányosodást 

pályázatok, humán 

erőforrás 

 

 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

 

1 Fogyatékkal élő 

gyermekeket 

nevelő családok, 

illetve 

személyek 

segítése, 
életvezetési 

tanácsokkal, 

gyakorlatokkal, 

előadásokkal 

Fogyatékkal élők 

ellátása fokozott terhet 

jelent a családoknak 

az érintett családok igényeinek 

felmérése; 

tájékoztatás a célcsoportot 

érintő helyi ellátásokról, 

szociális támogatásokról; 

érdekképviseleti szervek, civil 

szervezetek bevonása, 
fogyatékkal élők részére 

programok szervezése 

 igényfelmérés; 

tájékoztatás; 

partnerek bevonása; 

programok szervezése 

AESZI 

vezetője 
2018. július 
1. – 2023. 
június 30. 

rövidtávon a célcsoport 
igényei felmérésre 

kerülnek; 

középtávon az igényeknek 
megfelelő partnerek 

bevonására kerül sor; 

hosszútávon a szociális 
ellátórendszer és a civil 

szervezetek reagálhatnak 

a családok 
tehermentesítésére; 

a fogyatékkal élő 

gyermekek szüleinek, 

érintett egyéneknek a 
társadalmi integrációja, 

életvitelének 

megkönnyítése 

pályázatok, humán 

erőforrás 
 

 



3. Megvalósítás 

 

 

A megvalósítás előkészítése 

 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és 

ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig 

partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve 

támogassák.  

 

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a 

program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az 

esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai 

dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő 

bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat 

Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.  

 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 

Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű 

akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.  

 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, 

ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba 

történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz 

létre és működtet.  

 

A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön 

maradéktalanul megvalósuljanak. 

 

 

A megvalósítás folyamata 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP 

Fórumot hozunk létre.  

 

A HEP Fórum feladatai: 

 

- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 

követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres 

tájékoztatása, 

- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 

elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új 

beavatkozások meghatározása, 

- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti 

felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,  

- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-

testületi döntésre, 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása, 

- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása. 

 



Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a 

terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen 

kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az 

Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) 

beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves 

munkatervvel rendelkeznek. 
 
 
 

 
 
 

A HEP Fórum működése: 

 

A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, 

illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre. 

HEP Fórum 

tagjai: 

munkacsoportok 
vezetői, 

önkormányzat, 
képviselője, 

partnerek képviselője

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport



Monitoring és visszacsatolás 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és 

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek 

felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

 

 

Nyilvánosság 

 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása 

érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.  

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program 

nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első 

ülésének mihamarabbi összehívása.  

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program 

megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, 

tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek 

képviselőit. 

 

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 

személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az 

önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a 

figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük 

kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát 

igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása 

érdekében. 

 

 

Kötelezettségek és felelősség 

 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a mindenkori 

polgármester felel. 

 

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének 

sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

 

- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy 

annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  

 

o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi 

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  



 

o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői 

minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP 

végrehajtásához.  

 

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a 

szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés 

következményeinek elhárításáról intézkedni  

 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

 

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek 

tevékenységének összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  

- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az 

önkormányzat felelősével közösen 

- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 

A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői 

 

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó 

jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a 

befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt 

vegyenek.  

- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek 

annak megvalósításában. 

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt 

irányítóinak. 

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről. 

 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 

szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként 

kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell 

foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, 

együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló 

szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a 

köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.) 



 

Érvényesülés, módosítás 

 

Amennyiben a kétévente előírt - de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - 

felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP 

Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az 

indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, 

kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok 

teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül 

megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselő-testületének a szükséges 

intézkedésekre. 

A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért 

felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre 

vonásáról. 

 

Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy 

megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés 

következményeinek elhárításáról. 

 

Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás 

következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak 

hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 



4. Elfogadás módja és dátuma 

 

 

I. Algyő Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája 

megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe 

beépítettük. 

 

II. Ezt követően Algyő Nagyközség képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 

(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és a 235/2018. (VII.19.) Kt. határozatával 

elfogadta. 

 

III. A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát (melynek része az Intézkedési 
Terv) Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nevében a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a …../2020. (XII…..) PM. határozatával 
elfogadta. 
 
 
 
Algyő, 2020. december …. 
 

Molnár Áron 

          polgármester 

 

 

 

 

 

Algyő Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi 

Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni. 

 

 

 

Dátum          Partner aláírás 
 

 

 

 

Dátum          Partner aláírás 

 

 

 

 

 

Dátum          Partner aláírás 
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106/2020. (XII.16.) Polgármesteri határozat 
Tárgy: Algyő, Búvár u. 9. fölszint 4. szám alatti önkormányzati lakás 

bérbeadására beérkezett pályázatok elbírálása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzata Polgármestereként, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdésében foglaltak alapján, Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete nevében az „Algyő, Búvár u. 9. földszint 4. szám alatti önkormányzati lakás 
bérbeadására beérkezett pályázatok elbírálása” tárgyú előterjesztés kapcsán a 
következő határozatot hozom: 

 
Az Algyő, Búvár u. 9. földszint 4. szám alatti, 2 szobás, 56 m2-es, összkomfortos 

költségalapú bérlakás bérlőjéül: 
 

Papné Dauda Ibolya 6750 Algyő, Berek utca 39. sz. alatti lakost jelölöm ki, 
 

2021. március 1. napjától 2024. február 29-ig terjedő időtartamra. 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. Papné Dauda Ibolya 6750 Algyő, Berek utca 39. sz.  
3. Dr. Varga Ákos jegyző 
4. Horgos Nóra humánpolitikai referens 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Fejlesztési és Üzemeltetési Csoport 
7. Irattár 

 
 
 

K.m.f. 
 

 Molnár Áron        dr. Varga Ákos  
polgármester                       jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  
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107/2020. (XII.16.) Polgármesteri határozat 
Tárgy: Algyő, Egészségház u. 42. emelet 2. szám alatti önkormányzati lakás 

bérbeadására beérkezett pályázatok elbírálása 
 
 

HATÁROZAT 
 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzata Polgármestereként, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdésében foglaltak alapján, Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete nevében az „Algyő, Egészségház u. 42. emelet 2. szám alatti önkormányzati 
lakás bérbeadására beérkezett pályázatok elbírálása” tárgyú előterjesztés kapcsán a 
következő határozatot hozom: 

 
Az Algyő, Egészségház u. 42. emelet 2. szám alatti, 2 szobás, 50,8 m2-es, 

összkomfortos költségalapú bérlakás bérlőjéül: 
 

Farkas Enikő 6750 Algyő, Egészségház u. 32. sz. alatti lakost jelölöm ki, 
 

2021. március 1. napjától 2024. február 29-ig terjedő időtartamra. 
 
 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. Bérlő 
3. Dr. Varga Ákos jegyző 
4. Horgos Nóra humánpolitikai referens 
5. Pénzügyi és Adócsoport 
6. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
7. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 

 Molnár Áron        dr. Varga Ákos  
polgármester                       jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  
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108/2020. (XII.16.) Polgármesteri határozat 
Tárgy: Gyeviép Nkft. I-III. negyedévére vonatkozó mérleg és 

eredménykimutatás 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzata Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdésében foglaltak alapján, Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete nevében a „Gyeviép Nkft. I-III. negyedévére vonatkozó mérleg és 
eredménykimutatás” tárgyú előterjesztés kapcsán a következő határozatot hozom: 
 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nevében a Gyeviép Nkft. I-III. negyedévére 
vonatkozó mérleg és eredménykimutatásról készült beszámolót tudomásul 
veszem. 

2. Felkérem a Jegyzőt, hogy az Algyő Nagyközség Önkormányzata és a Gyeviép Nkft. 
között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítását készítse el. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 

3. Felkérem a Gyeviép Nkft. ügyvezetőjét, hogy a módosított vagyonkezelési 
szerződés alapján 2021. január 31. napjáig nyújtsa be Algyő Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-testülete részére a Gyeviép Nkft. 2020. évi mérleg és 
eredmény beszámolóját. 
Felelős: Katona Antal ügyvezető 
Határidő: 2021. január 31. 

 
A határozatról értesül: 
1) Molnár Áron polgármester 
2) dr. Varga Ákos jegyző 
3) Gyeviép Nkft. ügyvezető 
4) Pénzügyi és Adócsoport csoportvezető 
5) Bakó Anikó, könyvvizsgáló 6723 Szeged, Retek u. 16. 
6) Irattár 

 
K.m.f. 

 Molnár Áron        dr. Varga Ákos  
Polgármester                       Jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  
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109/2020. (XII.16.) Polgármesteri határozat 
Tárgy:  Jutalom kifizetése a gazdasági társaságok ügyvezetői részére 

 
HATÁROZAT 

 
Algyő Nagyközség Önkormányzata Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdésében foglaltak alapján, Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete nevében a „Jutalom kifizetése a gazdasági társaságok ügyvezetői részére” 
tárgyú előterjesztés kapcsán a következő határozatot hozom: 
 
1) Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete nevében támogatom az 

önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetőinek jutalmazását az 
alábbiak szerint: 

 
a. AKTV Kft. ügyvezetője esetében a Kft. nyereségének terhére; 1 havi bruttó 

bérnek megfelelő összeggel; 
b. GYEVIÉP Nkft. ügyvezetője esetében működési támogatásként átadva; 1 

havi bruttó bérnek megfelelő összeggel; 
c. GYEVITUR Nkft. ügyvezetője esetében működési támogatásként átadva; 

félhavi bruttó bérnek megfelelő összeggel; 
d. GYEVIKULT Nkft. ügyvezetője esetében nyereségének terhére; 1 havi bruttó 

bérnek megfelelő összeggel. 
 
2) Felkérem a Jegyzőt, hogy a szükséges összegeket az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetésének Általános tartalék működési kiadásokra sora terhére biztosítsa, 
és a jutalom kifizetéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Gazdasági társaságok ügyvezetői 
5. Irattár 

K.m.f. 
 

 Molnár Áron        dr. Varga Ákos  
Polgármester                       Jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  
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110/2020. (XII.16.) Polgármesteri határozat 
Tárgy: Kajak-kenu eszközök használatba adása az Algyői Vízisport Egyesület  

részére 
 

HATÁROZAT 
 

Algyő Nagyközség Önkormányzata Polgármestereként, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdésében foglaltak alapján, Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete nevében a „Kajak-kenu eszközök használatba adása az Algyői Vízisport 
Egyesület részére” tárgyú előterjesztés kapcsán a következő határozatot hozom: 
 

1. Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete nevében az Algyői Vízisport 
Egyesület használatába adom az alábbi eszközöket, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. 
pontjában meghatározott sport, ifjúsági ügyek helyi önkormányzati feladat 
ellátására hivatkozással: 

 

− 1 db Versenykajak-2  (l.sz.: 01208),  
− 2 db Minikajak-2  (l.sz.: 01209),  
− 1 db Túrakajak  (l.sz.: 01210),  
− 1 db Túrakenu-4/630 (l.sz.: 01211). 
 

2. Az 1. pontban meghatározott eszközök átadására készült, a határozat mellékletét 
képező használatba adási szerződést jóváhagyom és aláírásommal hitelesítem. 

 
Felelős: Ábrahám Anikó, pénzügyi referens 
Határidő: 5 napon belül 
 

A határozatról értesül: 
1. Molnár Áron polgármester 
2. Dr. Füzesy István alpolgármester 
3. Dr. Varga Ákos jegyző 
4. Adó- és Pénzügyi csoport, Ábrahám Anikó 
5. Algyői Vízisport Egyesület 
6. Irattár 

K.m.f. 
 Molnár Áron        dr. Varga Ákos  
polgármester                       jegyző 

A kivonat hiteléül:  



Melléklet a 110/2020. (XII.16.) Polgármesteri határozathoz 

 
 

HASZNÁLATBA ADÁSI SZERZŐDÉS 
 
 

amely egyrészről létrejött Algyő Nagyközség Önkormányzata (cím: 6750 Algyő, 
Kastélykert u. 40., adószám: 15726975-2-06, törzskönyvi azonosító: 726973) 
képviseletében Molnár Áron polgármester, mint használatba adó, 
másrészről az 
Algyői Vízisport Egyesület (adószám: 18457751-1-06, cím: 6750 Algyő, Berek u. 35.) 
képviseli: Kövér Imre elnök, mint használatba vevő között a mai napon az alábbi 
feltételekkel: 

 
1. Algyő Nagyközség Önkormányzata a mai naptól határozatlan ideig 

térítésmentesen használatba adja a tulajdonában álló alábbi eszközöket: 
- 1 db Versenykajak-2  (leltári szám: 01208) 
- 2 db Minikajak-2   (leltári szám: 01209) 
- 1 db Túrakajak   (leltári szám: 01210) 
- 1 db Túrakenyu-4/630  (leltári szám: 01211) 
a használatba vevőnek, tekintettel arra, hogy az Mötv 13. §. (1) bekezdésének 15. 
pontjában meghatározott „sport, ifjúsági ügyek” megjelölésű helyi önkormányzati 
közfeladat ellátását segítő tevékenységet végez. 

 
2. A használatba vevő a használatába adott eszközt másnak bérbe, használatba nem 

adhatja, és semmilyen egyéb módon meg nem terhelheti.  
 
3. A használatba vevő felelősséget vállal a használatba adott tárgyi eszközért, 

köteles azt rendeltetésének megfelelően működtetni, elvárható gondossággal 
kezelni, az abban okozott kárt köteles a saját költségén maradéktalanul 
helyreállítani. 

 
4. A használatba vevő vállalja, hogy a használatba adott ingóságban bekövetkezett 

valamennyi káreseményről a használatba adót haladéktalanul tájékoztatja. 
 

5. A használatba vevő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a használatába 
adott ingóságot a szerződés megszűnésekor a használatba adó birtokába bármely 
okból nem tudja visszaadni, úgy a használatba adó által vezetett számviteli 
nyilvántartásban szereplő könyv szerinti értéket kártérítés jogcímén a 
használatba adó részére a szerződés megszűnésével egyidejűleg megtéríti. 

 
6. A használatba adó jogosult a tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatát 

szúrópróba szerűen ellenőrizni. 
 

7. Jelen szerződést bármely fél írásban 8 nap felmondási idővel, rendes felmondás 
útján jogosult felmondani. A felek a felmondást ajánlott postai küldemény útján 
kötelesek egymással közölni. Amennyiben bármelyik fél a küldeményt nem veszi 
át, úgy az a második kézbesítés napján kézbesítettnek minősül. 

 



8. A felek a jelen szerződés bármely pontjának súlyos megszegése esetén jogosultak 
jelen szerződést rendkívüli felmondás útján azonnali hatállyal felmondani. A 
rendkívüli felmondás megküldésére és kézbesítésére a rendes felmondásnál 
irányadó szabályok alkalmazandók. 

 
9. A használatba vevő a szerződés megszűnésével egyidejűleg köteles a használatba 

adott ingóságot a használatba adó birtokába bocsátani.  
 

10. Jelen szerződés 2 számozott oldalból és 2 db mellékletből áll. 
 

11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a PTK. rendelkezéseit 
tekintik irányadónak. 

 
12. A Szerződő felek kijelentik, hogy a megállapodást, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt írják alá. 
 
Melléklet:  110/2020. (XII.16.) Polgármesteri határozat 
   Átadási jegyzőkönyv 
 
 
Algyő, 2020. …………………. 
 
 
 
Használatba adó:     Használatba vevő: 
 

 
 
…………………………………     ……………………………………. 
Molnár Áron polgármester    Kövér Imre elnök 

Algyő Nagyközség Önkormányzata         Algyői Vízisport Egyesület 
 
Jogi ellenjegyző: 

 
……………………………………. 

dr. Varga Ákos 
         jegyző 

Dátum: Algyő, 2020. …………….. 
 
Pénzügyi ellenjegyző:   
 

…………………………………   
           Kovács Erika    
pénzügyi és adó csoportvezető   
Dátum: Algyő, 2020. …………….. 
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111/2020. (XII.16.) Polgármesteri határozat 
Tárgy: LEADER pályázatok visszaadása 

 
HATÁROZAT 

 
Algyő Nagyközség Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján, Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete nevében a 
„LEADER pályázatok visszaadása” tárgyú előterjesztés kapcsán a következő határozatot 
hozom: 

 
1. Algyő Nagyközség Önkormányzata az Önkormányzat 2020. évi és 2021. évi 

költségvetésében nem tud önerőt biztosítani a nyertes „Turisztikai fejlesztések az 
algyői Fehér Iskolai ingatlanon” 1917240347 projekt azonosítójú (Támogatói Okirat 
iratazonosító szám: 3006220270) és 1917250445 projekt azonosítójú (Támogatói 
Okirat iratazonosító szám: 3005922984) pályázatokhoz, ezért lemond a megítélt 
támogatási összegekről, és a fenti kódszámú pályázatokat visszaadja. 
 

2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete nevében a 14/2018. (I.18.) Kt. határozatban és 
a 15/2018. (I.18.) Kt. határozatban foglalt kötelezettségvállalást visszavonom, mivel 
azok teljesítése - a pályázati támogatási összegről való lemondás és az önerő hiánya 
miatt - okafogyottá vált. 
 

3. A fentiek alapján a Polgármester és a Jegyző a szükséges intézkedéseket megteszi. 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Déli Napfény Leader Egyesület, 6721 Szeged Juhász Gyula utca 36. 2. emelet 
6. Irattár 

 
K.m.f. 

 
 Molnár Áron        dr. Varga Ákos  
polgármester                       jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  
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112/2020. (XII.16.) Polgármesteri határozat 
Tárgy: Projektmenedzsment tevékenység beszerzése a TOP és a PM 

pályázati konstrukciókon belül, az új 60 férőhelyes bölcsőde 
építésével kapcsolatosan 

 
HATÁROZAT 

 
Algyő Nagyközség Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján, Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete nevében a 
„Projektmenedzsment tevékenység beszerzése a TOP és a PM pályázati konstrukciókon 
belül, az új 60 férőhelyes bölcsőde építésével kapcsolatosan” tárgyú előterjesztés 
kapcsán a következő határozatot hozom: 

 
1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete hatáskörét gyakorolva megbízom az új 60 

férőhelyes bölcsőde építés TOP-1.4.1-19-CS1-2020-00025 projektmenedzsment 
eljárás lebonyolításának tevékenységére a Csongrád Megye Fejlesztéséért 
Nonprofit Kft.-t (6720 Szeged, Tisza Lajos körút 2-4.) az árajánlatban 
meghatározott bruttó 11.239.500,- Ft összegű projektmenedzsment díjért. 

 
2. A határozat mellékletét képező szerződést jóváhagyom, és azt aláírásommal 

hitelesítem. 

 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 
4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft. (6720 Szeged, Tisza Lajos körút 2-

4.) 
6. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  



Melléklet 112/2020. (XII.16.) Polgármesteri határozathoz 
 

Megbízási szerződés 
Projektmenedzsment feladatok ellátására 

TOP-1.4.1.-19-CS1-2020-00025 

 
 
amely le trejo tt egyre szro l Algyő Nagyközség Önkormányzata (sze khely: 6750 Algyo , 
Kaste lykert u. 40., ado sza m: 15726975-2-06, to rzsko nyvi azonosí to  sza m: 726973, 
Banksza mlasza m: 10028007-00341314-00000048, ke pviseli: Molna r A ron, 
polga rmester) mint Megbízó (a tova bbiakban: Megbí zo ), 
 
másrészről Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft. (székhely: 6720 Szeged, 
Tisza Lajos krt. 2-4. 1. Cégjegyzék szám: 06-09-020863, adószám: 24817271-2-06, 
képviseli: Kékes-Szabó Kálmán ügyvezető) mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott, 
együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek)  
 
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel 
 

I. Előzmény 

 
1. Megbízó árajánlatkérést folytatott le jelen szerződés megkötése céljából „Új 

bölcsőde építése Algyőn" című, TOP-1.4.1-19-CS1-2020-00025 azonosító számú 

projekt megvalósításához szükséges projektmenedzsment feladatok ellátása 

tárgyában. A legkedvezőbb ajánlatot – fent nevezett - Megbízott tette, ezért a 

projektmenedzsment feladatok ellátásával Megbízó megbízza a 112/2020. (XII.16.) 

számú Polgármesteri határozat alapján. 

2. Felek ennek megfelelően a projekt Támogatási Szerződésben (Továbbiakban: TSZ) 

és annak elválaszthatatlan részét jelentő műszaki mellékletekben szereplő 

tartalom megvalósításának menedzsment szolgáltatására, és a pályázatban 

szereplő megvalósítási időszak tekintetében az alábbi szerződést kötik. 

 
II. Szerződés tárgya 

 
Megbízó megrendeli, Megbízott pedig elvállalja a fent megjelölt árajánlatkérésben 
megnevezett feladatok ellátását az alábbiak szerint. 

 
Általános projektmenedzseri feladatok: 

 
− A projekt megvalósítási szakaszában, a projekt megvalósításával kapcsolatos 

szakmai beszámolók (mérföldkövek) és elszámolások (időközi kifizetési igénylés 

és záró kifizetési igénylés), változás bejelentések és TSZ módosítások elkészítése, 

EPTK felületen való rögzítése. Az ehhez szükséges adatok, dokumentumok köréről, 



valamint formai tartalmi követelményeiről való tájékoztatás, és dokumentumok 

formai tartalmi ellenőrzése. 

− A projekt megvalósítási ütemtervének nyomon követése, Megbízó tájékoztatása a 

projekt előrehaladási üteméről, szükség esetén a projekt megvalósítási 

ütemtervének aktualizálása. 

− Folyamatos – telefonos és e-mailes – kapcsolattartás a megbízóval, a kifizetéseket 

végző pénzügyi munkatárssal a projekt megvalósításával kapcsolatos feladatokat 

ellátó személyek, ill. szervezetek közötti információáramlás koordinálása, minél 

hatékonyabb működtetése, kapcsolattartás az Irányító és Közreműködő 

szervezettel. 

− A projekt jogszabályszerű és határidőben történő megvalósításával kapcsolatos 

szabályok, útmutatók ismerete és a Megbízó szaktanácsadás keretében történő 

tájékoztatása. 

 
III. Szerződés részletes tartalma 

 
1. A Megbízott feladata: 

 
1.1. Adatgyűjtés 

− A projekt megvalósításához kapcsolódó információk és adatok bekérése a 

Megbízótól. 

− A támogatási kérelem megvalósításához kapcsolódó jogszabályváltozások és 

Irányító Hatósági közlemények figyelése, a változásokról való tájékoztatás. 

 
1.2. Szaktanácsadás-szakértői tevékenység 

− Teljes körű szakmai felvilágosítás és szakmai tanácsadás a támogatási kérelem 

megvalósítási lépései tekintetében, figyelemmel az előlegigénylés általános 

szabályaira, a kifizetési kérelmek feltételrendszerére, a nemzeti elszámolhatósági 

útmutató szabályaira. 

− Tanácsadás a finanszírozási lehetőségekről (utófinanszírozás, szállítói 

finanszírozás), a beszámolók elkészítésének formájáról, módjáról, a 

konzorciumokra vonatkozó különös szabályokról. 

− Kifizetési kérelmek összeállítása és elkészítése, mely magába foglalja a kifizetési 

kérelmek alapbizonylatainak szakmai és formai ellenőrzését, véleményezését. (a 

kifizetési kérelmek alapbizonylatainak határidőben történő és hiánytalan 

megküldése a Megbízó feladata és kötelezettsége). 



− Időszakos beszámolók összeállítása és elkészítése, mely magába foglalja a 

beszámolók alapbizonylatainak szakmai és formai ellenőrzését, véleményezését (a 

beszámolók alapbizonylatainak határidőben történő és hiánytalan megküldése a 

Megbízó feladata és kötelezettsége). 

− Szerződésmódosítások (változásbejelentések) elkészítése, megadott információk 

és alapbizonylatok alapján. 

− A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó 

elvárások, jogszabályi kötelezettségek alapszintű ismertetése (a közbeszerzési 

tevékenység elvégzése azonban nem része jelen szerződés tartalmának). 

− Amennyiben az adott konstrukció szempontjából releváns: tanácsadás a 

szemléletformáló tevékenység szakmai tartalmának, módjának és idejének 

meghatározásában, azonban a szemléletformáló tevékenység szakmai 

megvalósítása nem képezi jelen szolgáltatásnak részét. 

− Teljes körű tanácsadás a KTK 2020 „Arculati kézikönyv” kommunikációs eszközök, 

és arculati előírások tekintetében, azonban a kötelező nyilvánosság és 

kommunikációs tevékenységek elvégzése nem része jelen szerződés tartalmának. 

 
1.3. Kapcsolattartás, koordináció 

− folyamatos – telefonos és e-mailes – kapcsolattartás a megbízóval (amennyiben 

releváns konzorcium vezetőjével és szükség szerint a konzorcium tagjaival) a 

megbízott munkaidejéhez igazítottan (a kapcsolattartás alatt az e-mailben feltett 

kérdések megválaszolását munkanapok figyelembevétele mellett 48 órán belül, 

telefonos elérés teljes munkaidőben, elfoglaltság esetében 24 órán belüli 

visszahívás), 

− kapcsolattartás Közreműködő Szervezettel, 

− igény esetén előre (legalább 24 órával) bejelentett időpont egyeztetéssel 

személyes konzultáció biztosítása a Megbízott szegedi székhelyén, 

− a megvalósítás ideje alatt igény esetén mérföldkövenként maximum egy 

alkalommal helyszíni bejárás és helyszíni konzultáció biztosítása. 

 
1.4. projektmenedzsment feladatok szakmai tartalmi és technikai adminisztratív 

ellátása 

− EPTK felület naprakész feltöltése: mérföldkövek teljesítéséhez kapcsolódó szakmai 

beszámolók és elszámolási kérelmek felrögzítése, és határidőben történő 

benyújtása. 



− Mérföldkövektől független időközi elszámolási kérelmek benyújtása. 

− Változásbejelentések és TSZ módosítások összeállítása, elkészítése és benyújtása. 

− A fentiekhez kapcsolódó hiánypótlások, tisztázó válaszok benyújtása, teljesítése. 

 
2. A Megbízó kötelezettségei: 

− Megbízó kötelezettsége a projekt megvalósításához szükséges (köz)beszerzési 

eljárások lefolytatása,  

− Saját maga (illetve amennyiben releváns, a konzorciumi tagok) által elkészítendő 

iratok, adatok, alapdokumentumok, egyéb dokumentumok, információk 

határidőben történő maradéktalan beszerzése és Megbízott részére történő 

átadása. 

− A szakmai beszámolók, és kifizetési kérelmek alapbizonylatainak határidőben (az 

adott mérföldkő határidejét követő 5 napon belül) történő és hiánytalan 

megküldése a Megbízott részére. 

− A keletkezett dokumentumok eredeti (és másolati) példányainak nyilvántartása, 

archiválása és őrzése, helyszíni ellenőrzés során azok bemutatása, rendelkezésre 

bocsátása az ellenőrző szerv felé. 

− A Megbízott nem vizsgálja a részére rendelkezésre bocsátott dokumentumok 

eredetiségét és az azokban szereplő tények valóságtartalmát, ez a Megbízó 

kizárólagos feladata és kötelezettsége. 

− A Megbízott a részére késedelmesen, vagy hiányosan, illetve hibásan átadott 

dokumentumokból keletkező esetleges hibákért és anyagi károkért felelősséget 

nem vállal. 

− Megbízó kötelezettsége a kapcsolattartás szakmai szervezetekkel. 

− Megbízó kötelezettsége a kapcsolattartás szakhatóságokkal. 

− A Megbízó kötelezettsége az adott mérföldkő eléréséig tervezett tevékenységek 

szakmai megvalósítása a TSZ-ben meghatározott mérföldkövek határidejéig.  

− A Megbízott folyamatos, naprakész tájékoztatása a projekt előrehaladásáról, az 

esetlegesen észlelt problémák jelzése, azzal, hogy a Közreműködő szervezet 

tájékoztatása a Megbízott feladata. 

 
 
 
 



3. A szerződés egyéb feltételei: 

 
3.1. Jelen szerződés nem terjed ki közbeszerzési, kommunikációs, műszaki 

ellenőrzési, könyvelési és adó tanácsadási tevékenységekre, megvalósíthatósági 

tanulmány elkészítésére, költség-haszonelemzés elkészítésére, kommunikációs 

tevékenység megvalósítására, árajánlatok kérésére, ingatlanügyekkel 

kapcsolatos ügyintézésre. Ezen tevékenységek ellátása külön megállapodás, 

(és/vagy külön szerződés) megkötése és külön díjazás keretében kerülnek 

ellátásra. 

3.2. Jelen szerződés nem terjed ki továbbá: 

- a Pénzügyminisztérium forrásból megvalósuló rész projektmenedzseri 

feladatainak ellátására.  

 
IV. Teljesítés és megbízási díj 

 
1. Megbízott a feladatát a projekt/beruházás teljes megvalósítási ideje alatt ellátja, és 

legkésőbb a projektmegvalósítás befejezésének időpontjáig köteles befejezni, azzal a 

kitétellel, hogy a projekt fizikai befejezésének napjáig elvégzett feladatáról számlát 

(végszámlát) állít ki a Megbízó részére a 8. pontban leírtak megtartásával. 

2. A szerződés Megbízott részéről az elvégzett feladat teljesítettnek minősül a záró 

kifizetési kérelem elkészítésével és benyújtásával, de legkésőbb a 

projektmegvalósítás befejezésének időpontjával. A teljesülés nem függ a záró 

kifizetési kérelem Közreműködő Szervezet általi elbírálásának (Megbízott hibáján 

kívül eső okokra visszavezethető) eredményétől. 

3. A Megbízó a szerződés Megbízott általi teljesítéséről legkésőbb a teljesítést követő 5 

napon belül teljesítés igazolást állít ki. Ez alapján a Megbízott jogosult számla 

kiállítására. 

4. A Megbízottat tevékenysége ellátásáért megbízási díj illeti meg. A megbízási díj 

mértéke 

 
nettó  8 850 000 ,- Ft 
Áfa (27%): 2 389 500  ,- Ft 
bruttó: 11 239 500,- Ft 

 
Az ellenszolgáltatás díja magába foglalja Megbízott feladat-ellátáshoz szükséges 
valamennyi költségét és kiadását. Megbízott a tevékenysége ellátása során a fenti 
pontban meghatározottakon túl semmiféle további díjazást, összeget, stb. nem 
követelhet, kivéve a késedelmi kamatot. 



5. Megbízó az ellenszolgáltatás összegét az igazolt szerződésszerű teljesítést követően 

forintban (HUF) teljesíti 8 napos fizetési határidő mellett, a Ptk. 6:130.§ (1) 

bekezdésének rendelkezései alapján átutalással teljesíti a Megbízott alábbi 

bankszámlaszámára:11735005-20567077. 

6. Megbízott előleg számla benyújtására jogosult a megbízási díj maximum 30 %-nak 

mértékéig a szerződés aláírását követően. 

7. Megbízott a projektmenedzsment előrehaladásának arányában, azaz 

teljesítésarányosan egy vagy több részszámla benyújtására jogosult, az igazolt 

szerződésszerű teljesítést követően. 

 
V. Szerződés teljesítése 

 
8. A meghatározott feladatok a jelenszerződés hatálybalépésétől kezdődnek, és a 

projekt megvalósulásának időpontjáig tartanak, azzal a feltétellel, hogy Felek 

megállapodnak, hogy a záró elszámolás elfogadásának időigényére tekintettel a 

megbízásban felsorolt feladatok az eredeti megvalósítási időtartam végétől számított 

továbbimaximum 6 hónapig – szerződésmódosítás nélkül – tovább 

tartanak/tarthatnak. Amennyiben ezen időpontig a projekt nem fejeződik be, 

Megbízott a megbízást plusz havi díjért látja el, melynek összegét Felek külön 

megállapodásban rögzítik. A Megbízott a megadott határidő előtt is jogosult 

teljesíteni. Minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső 

körülmény (vis maior) a befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, mellyel 

kapcsolatban a Felek egyeztetése, és jelen szerződés módosítása válhat szükségessé.  

9. Megbízott kijelenti, hogy a rendelkezésére álló teljesítési időszak elégséges a 

szerződés határidőben történő hiány és hibamentes teljesítésére. Nem eredményezi 

a teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve a Megbízott által kellő 

gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem. Megbízó a 

Megbízott súlyos szerződésszegő magatartása vagy mulasztása miatt a szerződést 

írásban azonnali hatállyal felmondhatja, köteles azonban a Megbízott által már 

elvégzett munka ellenértékét megtéríteni. 

 
VI. Szerződés megszűnése 

 
1. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: 

− a szerződésben rögzített feladatok esetében bizonyíthatóan Megbízott hibájából 

történt mulasztás, 

− ha a szerződésben rögzített esetekben a Megbízó által tett észrevételeket, 

utasításokat a Megbízott saját hibájából figyelmen kívül hagyja, 



− Megbízott olyan mulasztást követ el vagy olyan hibás, hiányos teljesítést végez, 

mely a támogatás teljes összegének kifizetését veszélyezteti, vagy ezt 

eredményezi, 

− Megbízott olyan tevékenységet vagy mulasztást tanúsít, mely a 

Megbízójóhírnevét sérti vagy veszélyezteti, 

− a Megbízott ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás 

indul, 

− a Megbízott végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdaságitársaságról van 

szó) a cégbíróságnál benyújtásra került, 

− a Megbízottal szemben az illetékes cégbíróság előtt megszüntetési, törlési eljárás 

indul, 

− Megbízott a Megbízó súlyos szerződésszegése esetén jogosult a Szerződést 

írásban, azonnali hatállyal felmondani. Megbízó súlyos szerződésszegésének 

minősül különösen, 

− ha Megbízó a feladat ellátásához szükséges adatokat nem, vagy nem teljes körűen 

biztosítja Megbízott erre irányuló írásbeli felhívása ellenére sem, 

− Megbízó az ellenszolgáltatást a határidő elteltét követően felhívásra, fizetési 

határidő biztosítása ellenére sem fizeti meg. 

2. Szerződésszegés esetén bármely fél köteles jogának gyakorlása előtt a másik, 

szerződésszegő fél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, 

megfelelő, legalább 3 munkanapos (fizetés teljesítésénél 15 napos) határidő 

mellett. A rendkívüli felmondást tartalmazó nyilatkozatban hivatkozni kell a 

súlyos szerződésszegés tényére, és meg kell jelölni a súlyos szerződésszegés 

megállapításának alapjául szolgáló tényt, körülményt. Nem kell jelen pontot 

alkalmazni akkor, ha a szerződésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott szigorú 

határidő) nem lehetséges. 

3. A szerződés bármely okból való megszűnése esetén a Megbízott a birtokában 

lévő, a Megbízó által átadott dokumentumokat a teljesítéssel egy időben, vagy a 

szerződés bármely okból történő megszűnését követő 3 napon belül átadja a 

Megbízó részére iratjegyzékkel együtt, jegyzőkönyv felvétele mellett. 

4. A szerződésszegő Fél teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik az általa 

szerződésszegéssel a másik félnek, illetve harmadik személynek okozott kárért. 

5. Megbízott teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen szerződéssel 

kapcsolatosan a neki felróható károkért, függetlenül attól, hogy az a Megbízóra 

vagy harmadik személyekre hárul. Harmadik személyekre háruló kár esetén a 

Megbízott köteles az erről való tudomásszerzést követő 3 munkanapon belül a 



Megbízót teljes körűen mentesíteni a kártérítési igények alól, illetve amennyiben 

Megbízó a kártérítési igényt teljesítette, köteles a fenti határidőben a Megbízó 

által teljesített összegeket megtéríteni. 

6. Szerződő Felek jelen szerződés – bármely okból történő – megszűnése esetén 

kötelesek teljes körűen elszámolni egymással, beleértve az esetleges kártérítési 

és kötbérigényeket is. 

 
VII. Kapcsolattartás, jog-nyilatkozattétel 

 
1. Megbízott feladatát Megbízóval folyamatosan egyeztetve köteles ellátni. A Felek a 

Szerződésben foglaltak teljesítésének elősegítése érdekében az alábbi 

személyeket jelölik meg kapcsolattartóként. 

 
Megbízó részéről: 
Név: Katona Máté 
Beosztás: Pályázati referens 
Email: katona.mate@algyo.hu 
Telefonszám: +36 20 503 32 50 
 
Megbízott részéről: 
Név: Kékes-Szabó Kálmán 
Beosztás: ügyvezető 
Email: kekes.kalman@csongrad-megye.hu 
Telefonszám: +36 70 93834 89 
 

2. Megbízott tudomásul veszi, hogy Megbízóhoz címzett jognyilatkozatokat 

hatályosan csak a fenti pontban megjelölt személlyel közölheti, illetve részére 

továbbíthatja. 

3. Amennyiben fentiekben meghatározott, Felek képviseletében eljáró személyek 

megváltoznak, erről Felek írásban kötelesek értesíteni egymást. 

 
VIII. Titoktartás 

 
1. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt mely jelen 

szerződés keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titkosan 

kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja. 

2. A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél 

kártérítési kötelezettséggel tartozik. 

3. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári 

jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony 



alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre, teljesítési segédeikre is. 

Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az 

érintett Fél, mint saját magatartásáért felel. 

4. Megbízott vállalja, hogy a Ptk. 2:47. § bekezdésére figyelemmel üzleti titok címen 

nem tagadja meg a tájékoztatást a szerződés lényeges tartalmáról. Megbízott 

jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem korlátozható vagy nem 

tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, 

amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra 

vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási 

kötelezettség alá esik. 

5. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. 

törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék – az Állami 

Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (3)–(4) bekezdés szerinti 

ellenőrzési feladataival összefüggésben – ellenőrizheti az államháztartás 

alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás 

alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a Megbízónál, a Megbízó 

nevében vagy képviseletében eljáró természetes és jogi személynél, valamint 

azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a Szerződés teljesítéséért 

felelősek, továbbá a Szerződés teljesítésében közreműködőknél. 

6. Mind a Szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési 

időtartama lejáratáig a Megbízottnak lehetővé kell tenni a Megbízó, az Állami 

Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati 

Ellenőrzési Hivatal, az 2011. CXCV. törvény szerinti fejezetek ellenőrzési 

szervezetei, a Kincstár, valamint és az államháztartásról szóló 2011. CXCV. 

törvény szerinti bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet törvényes vagy 

meghatalmazott képviselőinek a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó nyilvántartások, 

számlák, a Szolgáltatások megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok 

helyszínen történő ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, azokról másolatok 

készítését vagy rendelkezésre bocsátását. 

 
IX. Adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek 

 
1. Felek rögzítik, hogy a szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, 

kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi 
szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(„Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit.  



2. Felek rögzítik továbbá, hogy szerződéses együttműködés során személyes 
adatokat csak és kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben 
kezelnek a másik fél munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési 
segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, 
közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez 
hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek részére 
egyebekben ezeket az adatokat nem adják át, nem hozzák nyilvánosságra és nem 
teszik hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden 
olyan szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését 
is, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet. 

3.  Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján 
kifejezetten jogszerűnek tekintik mindazon személyes adataiknak a másik 
szerződő fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés a jelen 
szerződés teljesítéséhez a másik félnek szükséges.” 

 
X. Vegyes és záró rendelkezések 

 
1. Szerződő Felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességük korlátozás alá nem 

esik, ezért jelen szerződés megkötésének akadálya nem áll fenn. 
2. Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy a vitás kérdést megkísérlik peren 

kívüli békés úton rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak 
bírósághoz.  

3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország hatályos 
jogszabályai, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

4. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja 
kógens jogszabályba ütközne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése 
helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása 
nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés kerül. Fentieket 
kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként 
rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része (vagy a szerződésben 
szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a szerződés nem 
tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi). 

5. A szerződés és annak dokumentumainak nyelve a magyar. Jelen szerződés 
mellékletét képezi (a felsoroltakon kívül) (a Megbízó példányához csatoltan) az 
eljárás iratanyaga. 

6. Jelen szerződés négy megegyező, eredeti példányban készült el. A szerződés a 
mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető 
tisztségviselőjének (Megbízottnál cégszerű) aláírása esetén érvényes. 

7. Felek jogvitájuk esetére kikötik a Szegedi Járásbíróság, ill. a Szegedi Törvényszék 
kizárólagos illetékességét. 

8. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba. 
9. Jelen szerződés 8 oldalból áll és 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány 

a megbízó, 2 példány a megbízott tulajdona.  
10. Felek jelen szerződést – annak elolvasását és értelmezését követően – mint 

akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 

 



Mellékletek: 
 

1. Átláthatósági nyilatkozat 

2. Ajánlat 

3. NAV köztartozás mentességi igazolás 

 
 

Algyo , 2020. december ……..    Algyo , 2020. december …….. 
 
 
 

__________________________________________ __________________________________________ 
Megbízott Megbízó 

Csongrád Megye Fejlesztéséért Nkft. Algyő Nagyközség Önkormányzata 
Képviseli: Kékes-Szabó Kálmán Képviseli: Molnár Áron 

 
 
 

jogi ellenjegyző (aláírás, 2020.12…....): dr. Varga Ákos 
 
 
…….…………….… 
 
pénzügyi ellenjegyző (aláírás, 2020.12.….):  Kovács Erika 
 
 
…….…….………… 
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113/2020. (XII.16.) Polgármesteri határozat 
Tárgy:  Projektmenedzsment tevékenység beszerzése a TOP és a PM 

pályázati konstrukciókon belül, az új 60 férőhelyes bölcsőde 
építésével kapcsolatosan 

 
HATÁROZAT 

 
Algyő Nagyközség Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján, Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete nevében a 
„Projektmenedzsment tevékenység beszerzése a TOP és a PM pályázati konstrukciókon 
belül, az új 60 férőhelyes bölcsőde építésével kapcsolatosan” tárgyú előterjesztés 
kapcsán a következő határozatot hozom: 

 

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete hatáskörét gyakorolva megbízom az új 60 
férőhelyes bölcsőde építés Pénzügyminisztérium – 429.250 azonosító 
projektmenedzsment eljárás lebonyolításának tevékenységére az Euro-Friend Kft.-
t (6726 Szeged, Lövölde u. 36-38.) az árajánlatban meghatározott bruttó 6.985.000,- 
Ft összegű projektmenedzsment díjért. 

2. A határozat mellékletét képező szerződést jóváhagyom, és azt aláírásommal 
hitelesítem. 

 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Fejlesztési és Üzemeltetési csoport 

4. Pénzügyi és Adócsoport 
5. Euro-Friend Kft. (6726 Szeged, Lövölde u. 36-38.) 
6. Irattár 

 
 

 
K.m.f. 

 
Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
  



Melléklet a 113/2020. (XII.16.) Polgármesteri határozathoz 

 
Megbízási szerződés 

Projektmenedzsment feladatok ellátására 
Pénzügyminisztérium 429 250 azonosító projekthez 

 
 
amely le trejo tt egyre szro l Algyő Nagyközség Önkormányzata (sze khely: 6750 Algyo , 
Kaste lykert u. 40., ado sza m: 15726975-2-06, to rzsko nyvi azonosí to  sza m: 726973, 
Banksza mlasza m: Raiffeisen Bank 12067008-00190442-07000007, ke pviseli: Molna r 
A ron, polga rmester) mint Megbízó (a tova bbiakban: Megbí zo ), 
 
másrészről Euro-Friend Változáskezelési Tanácsadó Kft. (székhely: 6726 Szeged, 
Lövölde u. 36-38. Cégjegyzék szám: 06 09 015058, adószám: 12421729-2-06, képviseli: 
Zoltán Gabriella ügyvezető) mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott, együttesen a 
továbbiakban: Szerződő Felek)  
 
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel 
 

I. Előzmény 

1. Megbízó árajánlatkérést folytatott le jelen szerződés megkötése céljából, a 

Pénzügyminisztérium „Bölcsőde fejlesztési program 2018." című, 429 250 

azonosító számú projekt megvalósításához szükséges projektmenedzsment 

feladatok ellátása tárgyában. A legkedvezőbb ajánlatot – fent nevezett - Megbízott 

tette, ezért a projektmenedzsment feladatok ellátásával Megbízó megbízza a 

113/2020. (XII.16.) számú Polgármesteri határozat alapján. 

 
2. Felek ennek megfelelően a projekt Támogató Okiratban (Továbbiakban: TO) és 

annak elválaszthatatlan részét jelentő műszaki mellékletekben szereplő tartalom 

megvalósításának menedzsment szolgáltatására, és a pályázatban szereplő 

megvalósítási időszak tekintetében az alábbi szerződést kötik. 

 
II. Szerződés tárgya 

 
Megbízó megrendeli, Megbízott pedig elvállalja a fent megjelölt árajánlatkérésben 
megnevezett feladatok ellátását az alábbiak szerint. 

 
1. Általános projektmenedzseri feladatok: 

 
− A projekt megvalósítási szakaszában, a projekt megvalósításával kapcsolatos záró 

szakmai beszámoló és záró elszámolások, változás bejelentések és TO módosítások 

elkészítése, „ebr42” felületen való rögzítése. Az ehhez szükséges adatok, 



dokumentumok köréről, valamint formai tartalmi követelményeiről való 

tájékoztatás, és dokumentumok formai tartalmi ellenőrzése 

− A projekt megvalósítási ütemtervének nyomon követése, Megbízó tájékoztatása a 

projekt előrehaladási üteméről, szükség esetén a projekt megvalósítási 

ütemtervének aktualizálása, 

− Folyamatos – telefonos és e-mailes – kapcsolattartás a megbízóval, a kifizetéseket 

végző pénzügyi munkatárssal a projekt megvalósításával kapcsolatos feladatokat 

ellátó személyek, ill. szervezetek közötti információáramlás koordinálása, minél 

hatékonyabb működtetése, kapcsolattartás az Irányító és Közreműködő 

szervezettel. 

− A projekt jogszabályszerű és határidőben történő megvalósításával kapcsolatos 

szabályok, útmutatók ismerete és a Megbízó szaktanácsadás keretében történő 

tájékoztatása. 

 
III. Szerződés részletes tartalma 

 
1. A Megbízott feladata 

 
1.1. Adatgyűjtés 

− A projekt megvalósításához kapcsolódó információk és adatok bekérése a 

Megbízótól. 

− A támogatási kérelem megvalósításához kapcsolódó jogszabályváltozások és 

Irányító Hatósági közlemények figyelése, a változásokról való tájékoztatás. 

 
1.2. Szaktanácsadás-szakértői tevékenység 

− Teljes körű szakmai felvilágosítás és szakmai tanácsadás a támogatási kérelem 

megvalósítási lépései tekintetében, figyelemmel az előlegigénylés általános 

szabályaira, a kifizetési kérelmek feltételrendszerére, a nemzeti elszámolhatósági 

útmutató szabályaira. 

− Tanácsadás a finanszírozási lehetőségekről (utófinanszírozás, szállítói 

finanszírozás), a beszámolók elkészítésének formájáról, módjáról, a 

konzorciumokra vonatkozó különös szabályokról. 

− Kifizetési kérelmek összeállítása és elkészítése, mely magába foglalja a kifizetési 

kérelmek alapbizonylatainak szakmai és formai ellenőrzését, véleményezését. (a 

kifizetési kérelmek alapbizonylatainak határidőben történő és hiánytalan 

megküldése a Megbízó feladata és kötelezettsége). 

− Időszakos beszámolók összeállítása és elkészítése, mely magába foglalja a 

beszámolók alapbizonylatainak szakmai és formai ellenőrzését, véleményezését (a 



beszámolók alapbizonylatainak határidőben történő és hiánytalan megküldése a 

Megbízó feladata és kötelezettsége). 

− Szerződésmódosítások (változásbejelentések) elkészítése, megadott információk 

és alapbizonylatok alapján. 

− A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó 

elvárások, jogszabályi kötelezettségek alapszintű ismertetése, (a közbeszerzési 

tevékenység elvégzése azonban nem része jelen szerződés tartalmának). 

 
1.3. Kapcsolattartás, koordináció 

− Folyamatos – telefonos és e-mailes – kapcsolattartás a megbízóval (amennyiben 

releváns konzorcium vezetőjével és szükség szerint a konzorcium tagjaival) a 

megbízott munkaidejéhez igazítottan (a kapcsolattartás alatt az e-mailben feltett 

kérdések megválaszolását munkanapok figyelembevétele mellett 48 órán belül, 

telefonos elérés teljes munkaidőben, elfoglaltság esetében 24 órán belüli 

visszahívás). 

− Kapcsolattartás Közreműködő Szervezettel. 

− Igény esetén előre (legalább 24 órával) bejelentett időpont egyeztetéssel 

személyes konzultáció biztosítása a Megbízott szegedi székhelyén. 

− A megvalósítás ideje alatt igény esetén helyszíni bejárás és helyszíni konzultáció 

biztosítása. 

1.4. Projektmenedzsment feladatok szakmai tartalmi és technikai adminisztratív 

ellátása 

− Változásbejelentések és TO módosítások összeállítása, elkészítése és benyújtása. 

− A fentiekhez kapcsolódó hiánypótlások, tisztázó válaszok benyújtása, teljesítése. 

− Záró szakmai és pénzügyi elszámolás benyújtása. 

 
2. A Megbízó kötelezettségei 

− Megbízó kötelezettsége a projekt megvalósításához szükséges (köz)beszerzési 

eljárások lefolytatása. 

− Saját maga által elkészítendő iratok, adatok, alapdokumentumok, egyéb 

dokumentumok, információk határidőben történő maradéktalan beszerzése és 

Megbízott részére történő átadása. 

− A szakmai beszámolók, és kifizetési kérelmek alapbizonylatainak határidőben (az 

adott mérföldkő határidejét követő 5 napon belül) történő és hiánytalan 

megküldése a Megbízott részére. 

− A keletkezett dokumentumok eredeti (és másolati) példányainak nyilvántartása, 

archiválása és őrzése, helyszíni ellenőrzés során azok bemutatása, rendelkezésre 

bocsátása az ellenőrző szerv felé. 

− A Megbízott nem vizsgálja a részére rendelkezésre bocsátott dokumentumok 

eredetiségét és az azokban szereplő tények valóságtartalmát, ez a Megbízó 

kizárólagos feladata és kötelezettsége. 



− A Megbízott a részére késedelmesen, vagy hiányosan, illetve hibásan átadott 

dokumentumokból keletkező esetleges hibákért és anyagi károkért felelősséget 

nem vállal. 

− Megbízó kötelezettsége a kapcsolattartás szakmai szervezetekkel. 

− Megbízó kötelezettsége a kapcsolattartás szakhatóságokkal. 

− A Megbízó kötelezettsége az adott mérföldkő eléréséig tervezett tevékenységek 

szakmai megvalósítása a TO-ben meghatározott mérföldkövek határidejéig. 

− A Megbízott folyamatos, naprakész tájékoztatása a projekt előrehaladásáról, az 

esetlegesen észlelt problémák jelzése, azzal, hogy a Közreműködő szervezet 

tájékoztatása a Megbízott feladata. 

 
3. A szerződés egyéb feltételei 

3.1. Jelen szerződés nem terjed ki közbeszerzési, kommunikációs, műszaki ellenőrzési, 

könyvelési és adó tanácsadási tevékenységekre, megvalósíthatósági tanulmány 

elkészítésére, költség-haszonelemzés elkészítésére, kommunikációs tevékenység 

megvalósítására, árajánlatok kérésére, ingatlanügyekkel kapcsolatos ügyintézésre. 

Ezen tevékenységek ellátása külön megállapodás, (és/vagy külön szerződés) 

megkötése és külön díjazás keretében kerülnek ellátásra. 

 
3.2. Jelen szerződés nem terjed ki továbbá: 

− a TOP1.4.1-19-CS1-2020-00025 forrásból megvalósuló rész projektmenedzseri 

feladatainak ellátására.  

 
IV. Teljesítés és megbízási díj 

 
1. Megbízott a feladatát a projekt/beruházás teljes megvalósítási ideje alatt ellátja, és 

legkésőbb a projektmegvalósítás befejezésének időpontjáig köteles befejezni, azzal a 

kitétellel, hogy a projekt fizikai befejezésének napjáig elvégzett feladatáról számlát 

(végszámlát) állít ki a Megbízó részére a 8. pontban leírtak megtartásával. 

2. A szerződés Megbízott részéről az elvégzett feladat teljesítettnek minősül a záró 

kifizetési kérelem elkészítésével és benyújtásával, de legkésőbb a 

projektmegvalósítás befejezésének időpontjával. A teljesülés nem függ a záró 

kifizetési kérelem Közreműködő Szervezet általi elbírálásának (Megbízott hibáján 

kívül eső okokra visszavezethető) eredményétől. 

3.  A Megbízó a szerződés Megbízott általi teljesítéséről legkésőbb a teljesítést követő 5 
napon belül teljesítés igazolást állít ki. Ez alapján a Megbízott jogosult számla 
kiállítására. 

 
4. A Megbízottat tevékenysége ellátásáért megbízási díj illeti meg. A megbízási díj 

mértéke: 



 
nettó  5.500.000 ,- Ft 
Áfa (27%): 1.485.000  ,- Ft 
bruttó:  6.985.000,  - Ft 

 
Az ellenszolgáltatás díja magába foglalja Megbízott feladat-ellátáshoz szükséges 
valamennyi költségét és kiadását. Megbízott a tevékenysége ellátása során a fenti 
pontban meghatározottakon túl semmiféle további díjazást, összeget, stb. nem 
követelhet, kivéve a késedelmi kamatot. 
 

5. Megbízó az ellenszolgáltatás összegét az igazolt szerződésszerű teljesítést követően 

forintban (HUF) teljesíti 8 napos fizetési határidő mellett, a Ptk. 6:130.§ (1) 

bekezdésének rendelkezései alapján átutalással teljesíti a Megbízott alábbi 

bankszámlaszámára: OTP Bank Rt. 11735005-20545084. 

6. Megbízott előleg számla benyújtására nem jogosult. 

7. Megbízott 1 részszámla és 1 végszámla benyújtására jogosult, az igazolt 

szerződésszerű teljesítést követően az alábbiak szerint: 

− 1. részszámla ütemezése: a kivitelezés/építés legalább 50%-os készültségi fok 

elérése után, és 

− Végszámla ütemezése: a kivitelezés/építés 100%-os készültségi fok elérése után. 

 
V. Szerződés teljesítése 

 
1. A meghatározott feladatok a jelenszerződés hatálybalépésétől kezdődnek, és a 

projekt megvalósulásának időpontjáig tartanak, azzal a feltétellel, hogy Felek 
megállapodnak, hogy a záró elszámolás elfogadásának időigényére tekintettel a 
megbízásban felsorolt feladatok az eredeti megvalósítási időtartam végétől 
számított további maximum 3 hónapig – szerződésmódosítás nélkül – tovább 
tartanak/tarthatnak. Amennyiben ezen időpontig a projekt nem fejeződik be, 
Megbízott a megbízást plusz havi díjért látja el, melynek összegét Felek külön 
megállapodásban rögzítik. A Megbízott a megadott határidő előtt is jogosult 
teljesíteni. Minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső 
körülmény (vis maior) a befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, 
mellyel kapcsolatban a Felek egyeztetése, és jelen szerződés módosítása válhat 
szükségessé.  

2.  Megbízott kijelenti, hogy a rendelkezésére álló teljesítési időszak elégséges a 
szerződés határidőben történő hiány és hibamentes teljesítésére. Nem 
eredményezi a teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve a Megbízott 
által kellő gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem. 
Megbízó a Megbízott súlyos szerződésszegő magatartása vagy mulasztása miatt a 
szerződést írásban azonnali hatállyal felmondhatja, köteles azonban a Megbízott 
által már elvégzett munka ellenértékét megtéríteni. 
 



VI. Szerződés megszűnése 

 
1. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: 

− a szerződésben rögzített feladatok esetében bizonyíthatóan Megbízott hibájából 

történt mulasztás; 

− ha a szerződésben rögzített esetekben a Megbízó által tett észrevételeket, 

utasításokat a Megbízott saját hibájából figyelmen kívül hagyja; 

− Megbízott olyan mulasztást követ el vagy olyan hibás, hiányos teljesítést végez, mely 

a támogatás teljes összegének kifizetését veszélyezteti, vagy ezt eredményezi; 

− Megbízott olyan tevékenységet vagy mulasztást tanúsít, mely a Megbízó jó hírnevét 

sérti vagy veszélyezteti; 

− a Megbízott ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás 

indul; 

− a Megbízott végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdaságitársaságról van 

szó) a cégbíróságnál benyújtásra került; 

− a Megbízottal szemben az illetékes cégbíróság előtt megszüntetési, törlési eljárás 

indul; 

2. Megbízott a Megbízó súlyos szerződésszegése esetén jogosult a Szerződést írásban, 

azonnali hatállyal felmondani. Megbízó súlyos szerződésszegésének minősül 

különösen: 

− ha Megbízó a feladat ellátásához szükséges adatokat nem, vagy nem teljes körűen 

biztosítja Megbízott erre irányuló írásbeli felhívása ellenére sem.  

− Megbízó az ellenszolgáltatást a határidő elteltét követően felhívásra, fizetési 

határidő biztosítása ellenére sem fizeti meg. 

3. Szerződésszegés esetén bármely fél köteles jogának gyakorlása előtt a másik, 

szerződésszegő fél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, 

megfelelő, legalább 3 munkanapos (fizetés teljesítésénél 15 napos) határidő 

mellett. A rendkívüli felmondást tartalmazó nyilatkozatban hivatkozni kell a súlyos 

szerződésszegés tényére, és meg kell jelölni a súlyos szerződésszegés 

megállapításának alapjául szolgáló tényt, körülményt. Nem kell jelen pontot 

alkalmazni akkor, ha a szerződésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott szigorú 

határidő) nem lehetséges. 

4. A szerződés bármely okból való megszűnése esetén a Megbízott a birtokában lévő, 

a Megbízó által átadott dokumentumokat a teljesítéssel egy időben, vagy a 



szerződés bármely okból történő megszűnését követő 3 napon belül átadja a 

Megbízó részére iratjegyzékkel együtt, jegyzőkönyv felvétele mellett. 

5. A szerződésszegő Fél teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik az általa 

szerződésszegéssel a másik félnek, illetve harmadik személynek okozott kárért. 

6. Megbízott teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen szerződéssel kapcsolatosan 

a neki felróható károkért, függetlenül attól, hogy az a Megbízóra vagy harmadik 

személyekre hárul. Harmadik személyekre háruló kár esetén a Megbízott köteles 

az erről való tudomásszerzést követő 3 munkanapon belül a Megbízót teljes 

körűen mentesíteni a kártérítési igények alól, illetve amennyiben Megbízó a 

kártérítési igényt teljesítette, köteles a fenti határidőben a Megbízó által teljesített 

összegeket megtéríteni. 

7. Szerződő Felek jelen szerződés – bármely okból történő – megszűnése esetén 

kötelesek teljes körűen elszámolni egymással, beleértve az esetleges kártérítési és 

kötbérigényeket is. 

 
VII. Kapcsolattartás, jog-nyilatkozattétel 

 
1. Megbízott feladatát Megbízóval folyamatosan egyeztetve köteles ellátni. A Felek a 

Szerződésben foglaltak teljesítésének elősegítése érdekében az alábbi személyeket 

jelölik meg kapcsolattartóként. 

Megbízó részéről: 
Név: Katona Máté 
Beosztás: Pályázati referens 
Email: katona.mate@algyo.hu  
Telefonszám: +36 20 503 32 50 
 
Megbízott részéről: 
Név: Zoltán Gabriella 
Beosztás: ügyvezető 
Email: zgabriella@t-online.hu 
Telefonszám: …20-943-9085 
 

2. Megbízott tudomásul veszi, hogy Megbízóhoz címzett jognyilatkozatokat 

hatályosan csak a fenti pontban megjelölt személlyel közölheti, illetve részére 

továbbíthatja. 

3. Amennyiben fentiekben meghatározott, Felek képviseletében eljáró személyek 

megváltoznak, erről Felek írásban kötelesek értesíteni egymást. 
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VIII. Titoktartás 

 
1. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt mely jelen szerződés 

keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titkosan kezelnek, 

kivéve melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja. 

2. A titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő kárért az ezért felelős fél 

kártérítési kötelezettséggel tarozik. 

3. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi 

szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony 

alapján a féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre, teljesítési segédeikre is. Ezen 

személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett 

Fél, mint saját magatartásáért felel. 

4. Megbízott vállalja, hogy a Ptk. 2:47. § bekezdésére figyelemmel üzleti titok címen 

nem tagadja meg a tájékoztatást a szerződés lényeges tartalmáról. Megbízott jelen 

Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem korlátozható vagy nem tiltható 

meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a 

közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, 

külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség 

alá esik. 

5. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. 

törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék – az Állami 

Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (3)–(4) bekezdés szerinti 

ellenőrzési feladataival összefüggésben – ellenőrizheti az államháztartás 

alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez 

tartozó vagyont érintő szerződéseket a Megbízónál, a Megbízó nevében vagy 

képviseletében eljáró természetes és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő 

feleknél, akik, illetve amelyek a Szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a 

Szerződés teljesítésében közreműködőknél. 

6. Mind a Szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési 

időtartama lejáratáig a Megbízottnak lehetővé kell tenni a Megbízó, az Állami 

Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati 

Ellenőrzési Hivatal, az 2011. CXCV. törvény szerinti fejezetek ellenőrzési 

szervezetei, a Kincstár, valamint és az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 

szerinti bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet törvényes vagy 

meghatalmazott képviselőinek a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó nyilvántartások, 

számlák, a Szolgáltatások megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok 

helyszínen történő ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, azokról másolatok 

készítését vagy rendelkezésre bocsátását. 

 



IX. Adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségek 

 
1. Felek rögzítik, hogy a szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, 

kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi 
szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(„Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint 
a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit.  

2. Felek rögzítik továbbá, hogy szerződéses együttműködés során személyes 
adatokat csak és kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben 
kezelnek a másik fél munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési 
segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, 
közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez 
hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek részére 
egyebekben ezeket az adatokat nem adják át, nem hozzák nyilvánosságra és nem 
teszik hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden 
olyan szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok 
beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges 
lehet. 

3.  Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján 
kifejezetten jogszerűnek tekintik mindazon személyes adataiknak a másik 
szerződő fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés a jelen 
szerződés teljesítéséhez a másik félnek szükséges.” 

 

X. Vegyes és záró rendelkezések 

 

1. Szerződő Felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességük korlátozás alá nem 
esik, ezért jelen szerződés megkötésének akadálya nem áll fenn. 

2. Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy a vitás kérdést megkísérlik peren 
kívüli békés úton rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak 
bírósághoz.  

3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország hatályos 
jogszabályai, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

4. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja 
kógens jogszabályba ütközne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése 
helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása 
nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés kerül. Fentieket 
kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként 
rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része (vagy a szerződésben 
szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a szerződés nem 
tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi). 



6. A szerződés és annak dokumentumainak nyelve a magyar. Jelen szerződés 
mellékletét képezi (a felsoroltakon kívül) (a Megbízó példányához csatoltan) az 
eljárás iratanyaga. 

7. Jelen szerződés négy megegyező, eredeti példányban készült el. A szerződés a 
mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető 
tisztségviselőjének (Megbízottnál cégszerű) aláírása esetén érvényes. 

8. Felek jogvitájuk esetére kikötik a Szegedi Járásbíróság, ill. a Szegedi Törvényszék 
kizárólagos illetékességét. 

9. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba. 
10. Jelen szerződés 8 oldalból áll és 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány 

a megbízó, 2 példány a megbízott tulajdona.  
11. Felek jelen szerződést – annak elolvasását és értelmezését követően – mint 

akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 

Mellékletek: 
 

1. Átláthatósági nyilatkozat 

2. Ajánlat 

3. NAV köztartozás mentességi igazolás 

 
 
 
 
 
Algyo , 2020. december ……..   Algyo , 2020. december …….. 
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Megbízott Megbízó 

Euro-Friend Változáskezelési Tanácsadó Kft. Algyő Nagyközség Önkormányzata 
Képviseli: Zoltán Gabriella Képviseli: Molnár Áron 
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114/2020. (XII.16.) Polgármesteri határozat 
Tárgy: Pénzeszköz átadása a Gyevitur Nkft. részére, „félhavi” bérnek 

megfelelő jutalom kifizetésére 
 

HATÁROZAT 
 
Algyő Nagyközség Önkormányzata Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdésében foglaltak alapján, Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete nevében a „Pénzeszköz átadása a Gyevitur Nkft. részére, „fél havi” bérnek 
megfelelő jutalom kifizetésére” tárgyú előterjesztés kapcsán a következő határozatot 
hozom: 
 

1) Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete nevében - a Gyevitur Nkft. 
által megküldött kérelem alapján - támogatom a Gyevitur Nkft. munkavállalóinak a 
13. havi, „félhavi” bér kifizetését, melyhez az Önkormányzat 5.764.605.-Ft 
összeggel hozzájárul az Önkormányzat 2020. évi költségvetése Általános tartalék 
működési kiadásokra sora terhére. 

 
2) Felkérem a Jegyzőt és a Gyevitur Nkft. ügyvezetőjét a 13. havi, „félhavi” bér 

kifizetéséhez szükséges intézkedések megtételére. 
 
 
 
 
A határozatról értesül: 

1. Molnár Áron polgármester 
2. dr. Varga Ákos jegyző 
3. Pénzügyi és Adócsoport 
4. Gyevitur Nkft. ügyvezetője 
5. Irattár 

 
 

K.m.f. 
 
 

Molnár Áron sk. dr. Varga Ákos sk. 
polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 


