
 

 

 
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának  
Képviselő-testülete        

 
Előterjesztés 

A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére 
 
 
Tárgy: Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetési 

rendeletének módosítására  
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  34.§ (4) szakasza  kimondja, 
hogy „A képviselő testület (…) - az első negyedév kivételével – negyedévenként, a 
döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló 
elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési 
rendeletét.” 
Előirányzat-módosítás az előirányzattal rendelkező részére megállapított kiadási, 
bevételi, kiemelt- és más részelőirányzat, illetve költségvetési létszámkeret növelése 
vagy csökkenése. 
 
2014. február 6-i ülésén döntött a képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséről 
szóló 1/2014. (II.7.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: „R”) elfogadásáról.   
 
1/2014. (II.7.) számú önkormányzati rendelet 
 

Bevételi főösszegét     963.916 ,- eFt-ban  
Kiadási főösszegét     963.916 ,- eFt-ban  határozta meg. 
 

6/2014. (IV.28.) számú önkormányzati rendelet 
 

Bevételi főösszegét     1.574.969 ,- eFt-ban  
Kiadási főösszegét     1.574.969 ,- eFt-ban  határozta meg. 
 

 
 
  
8/2014. (V.27.) számú önkormányzati rendelet 
 

Bevételi főösszegét     1.637.765 ,- eFt-ban  
Kiadási főösszegét     1.637.765 ,- eFt-ban  határozta meg. 
 

 
12/2014. (VI.23.) számú önkormányzati rendelet 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 
Polgármestere 
2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 
23-387-041 



 

 

 
Bevételi főösszegét     1.613.114 ,- eFt-ban  
Kiadási főösszegét     1.613.114 ,- eFt-ban  határozta meg. 
 

 Az „R” bevételi és kiadás főösszegét a rendelet-tervezet alapján  
 

Bevételi főösszegét       1.638.149,- eFt-ban  
Kiadási főösszegét       1.638.149,- eFt-ban          határozza meg.        

 
 
 
A költségvetés módosítását az alábbi részletezés szerint javasoljuk: 
 
Bevételi oldal: +25.035 e Ft 
 
1. Intézményi működési bevételek +18.269 e Ft 
Önkormányzat +16.646 e Ft 
hatósági jogkörhöz köthető bev. áttéve sajátos bevételbe-500 e Ft, 
földvédelmi járulék áttéve műk.c. pe átadásból +17.072 e Ft, 
kártérítés+1.080 e Ft 
kiszámlázott ÁFA -1.080 e Ft 
tárgyi eszk értékesítés ÁFA (Suzuki) +74 e Ft 
 
Mesevár Óvoda +1.617 e Ft 
ÁFA visszatérülés +1.617 e Ft 
Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat +6 e Ft 
kártérítés +6 e Ft 
 
2. Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei +500 e Ft 
Önkormányzat +500 e Ft 
Egyéb sajátos bevétel (áttéve intm. műk. bev-ből) +500e Ft 
 
3. Önkormányzat költségvetési támogatása +35.201 e Ft 
Önkormányzat 
Szociális és gyermekvédelmi feladatok  +5.869 e Ft, 
Központosított előirányzatok (nyári gyermekétk.)  600 e Ft, 
Önkormányzatok kiegészítő támogatásai  +2.319 e Ft 
 (bérkompenzáció, ágazati pótlék) 
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  +26.413 e Ft 
(lízingtörlesztés támogatása +748 e Ft,  
könyvtári érdekeltségnövelő +119 e Ft, 
óvoda felújítás BM támogatás +25.546 e Ft (áttéve pénzeszközátvételből)  
 
4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek +276 e Ft 
Önkormányzat  
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése  
(Suzuki értékesítés) 



 

 

 
5. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések +17.784 e Ft 
Önkormányzat 
Működési célú +9.904 e Ft 
(közcélú foglalkoztatottak bértám. +6.238 (áttéve műk. c. pe. átvételből) 
közcélú foglalkoztatottak bértám. +3.666 e Ft) 
Felhalmozási célú +7.880 e Ft 
(bölcsőde építés tám. I. részlet +7.880 e Ft) 
 
6. Végleges pénzeszköz átvétel -47.045 e Ft 
Önkormányzat  
Működési célú -23.310 e Ft 
(földvédelmi járulék -17.072 (áttéve intm. műk. bev-be) 
(közcélú foglalkoztatottak bértám. -6.238 e Ft áttéve tám. ért bev-be) 
Felhalmozási célú -25.546 e Ft 
(óvoda felújítás BM támogatás -25.546 e Ft áttéve önk. ktgv-i támogatásába) 
Polgármesteri Hivatal 
Működési célú +1.811 e Ft 
(közcélú foglalkoztatottak bértám. +702 e Ft, 
EP választás kiadásaira +1.109 e Ft) 
 
7. Kölcsönök visszatérülése és igénybevétele +50 e Ft 
Önkormányzat +50 e Ft 
(lakáskölcsön visszatérülése +50 e Ft) 
 
Kiadási oldal +25.035 e Ft 
 
1.Működési kiadások: +15.069 e Ft 
 
a) Személyi juttatások +5.891 e Ft 
Önkormányzat  +2.886 e Ft 
(közcélú foglalkoztatottak bére +2.886) 
Polgármesteri Hivatal +1.842 e Ft 
(közcélú foglalkoztatottak +553 e Ft, 
EP választás +680 e Ft, 
bérkompenzáció +609 e Ft) 
Mesevár Óvoda +172 e Ft 
(bérkompenzáció +172 e Ft) 
Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat +991 e Ft 
(bérkompenzáció +321 e Ft, 
ágazati pótlék +670 e Ft) 
 
b) Munkaadókat terhelő járulékok +1.639 e Ft 
Önkormányzat +780 e Ft 
Polgármesteri Hivatal +477 e Ft 
Mesevár Óvoda +46 e Ft 
Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat +336 e Ft 
 



 

 

c) Dologi és egyéb folyó kiadások +17.769 e Ft 
Önkormányzat +15.880 e Ft 
(földvédelmi járulék +17.072 áttéve pe. átadásból, 
MÁK befiz. köt. -1.273 e Ft áttéve pe átadásba, 
lízingdíj költségei +81 e Ft) 
Polgármesteri Hivatal +265 e Ft 
(EP választás +265 e Ft) 
Mesevár Óvoda +1.618 e Ft 
(ÁFA visszatérülés +1.617 e Ft) 
Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat +6 e Ft 
(kártérítés +6 e Ft) 
  
g) Végleges pénzeszköz átadás  -16.699 e Ft 
Önkormányzat  
(fényképezőgép Köz-Ért Kft áttéve fejlesztési c. pe. átadásba -900 e Ft 
MÁK befiz. köt áttéve dologiból +1.273 e Ft, 
földvédelmi járulék áttéve dologiba -17.072 e Ft) 
 
h) Társadalom- szoc.pol. és egyéb juttatás +6.469 e Ft 
Önkormányzat 
(foglalkozás helyettesítő tám. +2.777 e Ft, 
lakásfenntartási tám. +1.891 e Ft, 
rendszeres szoc. segély +1.040 e Ft, 
óvodáztatási tám. +160 e Ft, 
nyári gyermekétk. 601 e Ft) 
 
 
2. Felhalmozási kiadások:  -27.605 e Ft 
Önkormányzat  
b) önkormányzati beruházások -31.124 e Ft 
9. sz. melléklet szerint 
(Óvoda felújítás áttéve felújításba /10. sz. melléklet/ -39.671 e Ft, 
gépjármű lízing +667 e Ft, 
bölcsődeépítés /támogatás/+7.880 e Ft)  
 
c) pénzügyi befektetések kiadásai +2.500 e Ft 
(Köz-Ért Kft törzstőke emelés 17/2014 KT Hat) 
 
 
e) végleges pénzeszköz átadás                +1.019 e Ft 
(fényképezőgép Köz-ért Kft áttéve működésiből +900 e Ft, 
könyvtári érdekeltségnövelő tám. Köz-Ért Kft  +119 e Ft) 
 
3. Felújítások +39.671 e Ft 
10. számú melléklet szerint  
Önkormányzat 
(óvoda felújítás áttéve beruházásból +39.671 e Ft) 
 



 

 

4. Céltartalékok -2.100 e Ft 
11. sz. táblázat szerint 
 
a) Működési -2.500 e Ft 
(Köz-Ért Kft törzstőke emelés -2.500 e Ft, 17/2014 KT Hat) 
 
 
b) Felhalmozási +400  e Ft 
(Suzuki értékesítés +350 e Ft, 
kölcsön visszafizetés +50 e Ft) 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 

 
 A költségvetés legutóbbi módosítását követően az alábbi előirányzat átcsoportosítási 

igények merültek fel: 
 

Nyári tábor 
A II Rákóczi Ferenc Általános és Sportiskola által szervezett nyári tábor kiadásait teljes 
körűen nem fedezte a beszedett bevétel. A kiadások a Tárnoki Szociális és Védőnői 
Szolgálat költségvetésének terhére lettek elszámolva, a hiányzó fedezetet kérem, hogy a 
Képviselő-testület pótelőirányzatként biztosítsa a TSZVSZ költségvetésében. 
Kaputelefon az Ilona utca 10/a házban 
Az önkormányzat tulajdonában lévő Ilona utca 10/A szám alatti bérház kaputelefonja 
tönkrement, a felújítása 160 ezer forintba kerül, kérem a Tisztelt Testületet, biztosítson 
előirányzatot a telefon javítására. 
GPS nyomkövető beszerelése 
A Polgármesteri Hivatal két autójában már van, egy további autóba szükséges GPS 
beszerelése, melynek ára 100.000 Ft. Kérem a Tisztelt Testületet az előirányzat 
jóváhagyására. 
Számítástechnikai eszközök beszerzése 
A Hivatal működéséhez elengedhetetlen a géppark folyamatos megújítása. Ehhez 
kérem a Képviselő-testület hozzájárulását, 500.000 Ft biztosítását. 
Tüdőszűrés 
Az évi rendszeres tüdőszűrés technikai lebonyolítását két személy megbízási szerződés 
alapján végzi minden évben. A két fő bérére szükséges 160.000 Ft+ TB=203.200 Ft 
előirányzat biztosítása. Kérem a Tisztelt Testület jóváhagyását. 
HVB-tagok tiszteletdíja 
Az önkormányzati választásokon a Helyi Választási Bizottság tagjainak tiszteletdíját az 
önkormányzat költségvetése terhére tudjuk biztosítani. Kérem a Tisztelt Testület 
támogatását, hogy a HVB tagjai részére a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 
300.000 Ft+ TB , összesen 381.000 Ft-ot az Általános tartalék terhére biztosítson. 
Szárazáru tároló elektromos hálózat 
A felülvizsgálati jelentés szerint konyha szárazáru tárolójának elektromos hálózata 
szabálytalanul van bekötve, ami veszélyes is az ott dolgozókra nézve. A javításához 
150 eFt előirányzat biztosítása szükséges. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 
az összeget hagyja jóvá. 
Óvoda karbantartási költségek 



 

 

Az óvoda felújításával kapcsolatosan felmerültek olyan kiadások, amiket nem tudunk 
elszámolni a felújítás terhére, viszont elengedhetetlen a felújítás megfelelő 
elvégzéséhez. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az óvoda dologi kiadásainak 
előirányzatát emelje meg 100 e Ft-tal. 
Civil szervezetek támogatása 
A civil szervezetek támogatására a 2014. évi költségvetésben biztosított 3.865 ezer 
forintból 2.990 ezer forintot már odaítélt a Sport Bizottság. Az őszi pályázaton 
Bizottság 1.675.000 Ft-ot szeretne szétosztani, így a Bizottság elnökének kérése, hogy a 
Képviselő-testület biztosítson az általános tartalék terhére 800.000 Ft pótelőirányzatot a 
civil szervezetek részére szétosztható összeghez. 
Községi kemence 
Az idén megépített községi kemence zavartalan működtetéséhez további kisebb 
eszközök beszerzése is szükséges. Az árajánlat szerint a felmerülő költségek bruttó 
189.000 Ft többletkiadást jelentenek. Az eszközök a Tárnoki Szociális és Védőnői 
Szolgálat leltárába kerülnek, ezért kérem a TSZVSZ költségvetési előirányzatában 
biztosítson a Tisztelt Testület előirányzatot a kiadásokra. Szükséges továbbá a 
beruházás befejezéséhez egy vasajtó felszerelése, melyre további 51.000 Ft előirányzat 
biztosítását kérem a Testülettől. 
Szennyvízprojekt költsége 
A Dél-budai Regionális Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Projekt vízjogi 
engedélyezési tervek készítésére kötött szerződés alapján 260.000 Ft+ÁFA a Tárnokra 
eső költség, mely összeggel szükséges megemelni a csatornaépítésre elkülönített 
összeget.  
Rendészeti Iroda kialakítása 
A Képviselő-testület a 71/2014. (VI. 19). számú Önkormányzati Határozatában 
jóváhagyta a Rendészeti Iroda kialakítását. Az Iroda kialakításához szükséges eszközök 
beszerzéséhez kérem a Tisztelt Testületet, hogy 500.000 Ft-ot biztosítson. Várhatóan az 
összeget állami támogatásból utólag visszaigényelhetjük. 
Közvilágítás fejlesztés 
A fejlesztésre a 2014. évi költségvetésben rendelkezésre áll 3.251 ezer forint. Azonban 
a Szegfű utca fejlesztése és a Kegyeleti park világításának kialakítása 4.705.000 ezer 
Ft-ba kerül, ezért 2.000.000 Ft pótelőirányzat biztosítását kérem a Tisztelt Testülettől. 
Pénzeszköz átvétel 
Közérdekű kötelezettségvállalásként több vállalkozás is juttat az önkormányzati 
rendezvényekhez pénzeszközt. A teljes összeg várhatóan 4.000 e Ft lesz, melyet 
önkormányzati rendezvények lebonyolítására használhatunk fel. Kérem a Tisztelt 
Képviselő-testületet, hogy a 2014. évi költségvetés önkormányzati bevételi és kiadási 
oldalának 4.000 e Ft-tal történő megemelését is hagyja jóvá. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását valamint az alábbi határozati javaslatok, és a 
mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.  
 
A határozati javaslat elfogadásához az Mötv. alapján egyszerű többség,  
a rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges.  
 



 

 

I. Határozati javaslat 
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1. a nyári tábor kiadásainak fedezetére a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat 2014. 
évi költségvetésének dologi előirányzatát megemeli 173.000,-Ft-tal a működési 
céltartalék terhére. 
2. felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott összeg előirányzatosításáról a 2014. évi 
költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon. 
 

II. Határozati javaslat 
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1. az Ilona utca 10/a alatti ház kaputelefonjának felújítására a költségvetésben biztosít 
160.000,-Ft-ot a működési céltartalék terhére 
2. felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott összeg előirányzatosításáról a 2014. évi 
költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon. 
 

III.   Határozati javaslat 
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1. a Polgármesteri Hivatal LDW-564 rendszámú gépkocsijába GPS beszerelését 
jóváhagyja, a beszereléshez szükséges 100.000,-Ft-ot a működési céltartalék terhére 
biztosítja 
2. felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott összeg előirányzatosításáról a 2014. évi 
költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon. 
 

IV. Határozati javaslat 
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1. a Polgármesteri Hivatal részére jóváhagy számítástechnikai eszközök beszerzésére 
bruttó 500.000,-Ft-ot a Fejlesztési céltartalék terhére. 
2. felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott összeg előirányzatosításáról a 2014. évi 
költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon. 
 

V. Határozati javaslat 
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1. a 2014. évi tüdőszűrés technikai lebonyolításához az Önkormányzat 
költségvetésében biztosít 160.000,-Ft-ot személyi kiadásokra, további 43.200,-Ft-ot a 
járulékokra az önkormányzat Működési céltartaléka terhére. 
2. felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott összeg előirányzatosításáról a 2014. évi 
költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon. 
 

VI. Határozati javaslat 
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1. a 2014. évi önkormányzati választásokon közreműködő Helyi Választási Bizottság 
tagjainak részére összesen 300.000,-Ft+TB előirányzatot biztosít a Polgármesteri 
Hivatal költségvetésében az Általános tartalék terhére. 
2. felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott összeg előirányzatosításáról a 2014. évi 
költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon. 
 

VII. Határozati javaslat 
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  



 

 

1. a konyhai szárazáru tároló elektromos hálózatának szabályossá tételére bruttó 
150.00,-Ft-ot hagy jóvá a Működési céltartalék terhére 
2. felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott összeg előirányzatosításáról a 2014. évi 
költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon. 
 

VIII. Határozati javaslat 
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1. a Mesevár Óvoda dologi kiadásainak megemelésére jóváhagy bruttó 100.000,-Ft 
pótelőirányzatot. 
2. felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott összeg előirányzatosításáról a 2014. évi 
költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon. 
 
 

IX. Határozati javaslat 
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1. a Sport Bizottság kérésére a civil szervezetek támogatására 2014. évben nyújtható 
előirányzati összeget megemeli 800.000, Ft-tal az Általános tartalék terhére. 
2. felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott összeg előirányzatosításáról a 2014. évi 
költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon. 
 

X. Határozati javaslat 
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1. a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat költségvetésében a dologi előirányzatokat 
megemeli bruttó 189.000,-Ft-tal a községi kemence működéséhez szükséges eszközök 
beszerzésére a Működési céltartalék terhére. Jóváhagy továbbá a kemence 
befejezéséhez szükséges vasajtó építésére bruttó 51.000,-Ft-ot a Fejlesztési céltartalék 
terhére. 
2. felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott összeg előirányzatosításáról a 2014. évi 
költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon. 
 

XI. Határozati javaslat 
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1. a Dél-budai Regionális Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Projekt vízjogi 
engedélyezési tervek készítésére a Fővárosi Önkormányzattal kötött szerződés alapján 
260.000,-Ft+ÁFA=330.200,-Ft összeget biztosít a Fejlesztési céltartalék terhére. 
 2. felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott összeg előirányzatosításáról a 2014. évi 
költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon. 



 

 

XII. Határozati javaslat 
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1. a Polgármesteri Hivatal rendészeti irodájának kialakításához, és a mezőőri szolgálat 
bővítéséhez bruttó 500.000 Ft előirányzatot biztosít a Működési céltartalék terhére. 
2. felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott összeg előirányzatosításáról a 2014. évi 
költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon. 

 
XIII. Határozati javaslat 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1. a közvilágítás hálózat fejlesztésére bruttó 2.000.000,-Ft pótelőirányzatot biztosít a 
Fejlesztési céltartalék terhére. 
2. felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott összeg előirányzatosításáról a 2014. évi 
költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon. 
 

XIII. Határozati javaslat 
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1. a 2014. évi költségvetés önkormányzati bevételi előirányzatának 4.000.000,-Ft-tal 
történő emelését jóváhagyja. A többletbevétel közérdekű kötelezettségvállalásból 
származik. 
2. egyidejűleg a 2014. évi költségvetés önkormányzati kiadási oldalának dologi 
előirányzatait megemeli 4.000.000,-Ft-tal. 
3. felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott összeg előirányzatosításáról a 2014. évi 
költségvetési rendelet soron következő módosításakor gondoskodjon. 
 
 
I-XIII. sz. határozati javaslathoz 
Felelős: polgármester 
Határidő: a 2014. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 
Határozat végrehajtását végzi: Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
 
 
Tárnok, 2014. szeptember 11. 
 
 
 
                                                                                Szolnoki  Gábor 
                                                                                    polgármester 
Törvényességi felügyelet: 
 
 
dr. Simon Mária  jegyző 
 
 



 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 
 

/2014.  számú önkormányzati rendelete 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

szóló többször módosított 
1/2014. (II.7) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról 



 

 

 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d.) pontjában, a 32. cikk (2) bekezdésben, valamint az  államháztartásról szóló 
2011. CXCV.  tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2014. évi 
költségvetéséről 1/2014. (II.7.) számú önkormányzati rendeletét  (továbbiakban: R) az 
alábbiak szerint módosítja. 
 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 

(1) Az „R” 2. §. (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép  
 

 
(1)  A képviselő-testület Tárnok Nagyközség Önkormányzata  2014. évi költségvetésének 
 

Bevételi főösszegét                               1.638.149 e Ft-ban  
Kiadási főösszegét                               1.638.149 e Ft-ban 
  

állapítja meg. 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23 §-a szerinti  
 
 a tárgyévi pénzforgalmi költségvetési bevételek összege                     928.603 e 

Ft 
 a tárgyévi pénzforgalom nélküli bevételek összege                              709.546 e 

Ft 
 a tárgyévi pénzforgalmi költségvetési kiadások összege                      1.115.765 

e Ft 
 a tárgyévi pénzforgalom nélküli kiadások összege                                 522.384 

e Ft        9                                                                 1.977.129 eFt 
 a költségvetési hiány összege                                                                            0 e 

Ft 
 a költségvetési többlet                                                                                        0 e 

Ft 
 
 finanszírozási műveletek bevétele                                                                     0 e 

Ft   
 finanszírozási műveletek kiadása                                                                   0 e 

Ft 
 finanszírozási hiány                                                                                         0  e 

Ft 
 finanszírozási többlet                                                                                       0 e 

Ft 
  
 a hiány belső finanszírozása                                                                            0 e 

Ft 
 a hiány külső finanszírozása                                                                           0 e 

Ft 
 

2. § 



 

 

  

 
 Az „R” 7. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép  

 

 
(1)  A 2. §-ban jóváhagyott kiadásokból az önkormányzat tartalék előirányzata a 11. 

számú melléklet szerint  522.384 e Ft, ebből 
 

általános tartalék                                                 10.831  e Ft 
működési céltartalék                                          27.790 e Ft  
fejlesztési céltartalék                                          483.763 e Ft  

 
 
 

3. § 
 

(1)  Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az „R” 1-20 számú 
melléklete helyébe e rendelet 1-20 számú melléklete lép .   
 
 
 
 
 
  Szolnoki Gábor      dr. Simon Mária 
     polgármester                                    jegyző 

 

 

 

 

Kihirdetési záradék:  

 

A rendeletet a Képviselő-testület a 2014. szeptember 18. napján tartott ülésén fogadta el. 

A rendelet kihirdetve:  

Hatálybalépés: 

Kihirdetés megtörténtét igazolja: dr. Jenei-Kiss Gergely aljegyző 

 

 



bevételek 1_ sz

 

2014. évi eredeti 

előirányzat

módosított ei.    

IV. hó

módosított ei.    

V. hó

módosított ei.    

VI. hó

módosított ei.    

IX. hó

2014. évi eredeti 

előirányzat

módosított ei.    

IV. hó

módosított ei.    

V. hó

módosított ei.    

VI. hó

módosított ei.    

IX. hó

2014. évi eredeti 

előirányzat

módosított ei.    

IV. hó

módosított ei.    

V. hó

módosított ei.    

VI. hó

módosított ei.    

IX. hó

2014. évi eredeti 

előirányzat

módosított ei.    

IV. hó

módosított ei.    

V. hó

módosított ei.    

VI. hó

módosított ei.    

IX. hó

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1. 54 775 54 775 54 775 54 775 71 421 18 220 18 220 18 220 18 220 18 220 72 070 72 070 72 070 72 070 73 693 145 065 145 065 145 065 145 065 163 334

500 500 500 500 0 500 500 500 500 0

32 559 32 559 32 559 32 559 50 711 14 389 14 389 14 389 14 389 14 389 56 748 56 748 56 748 56 748 56 754 103 696 103 696 103 696 103 696 121 854

15 716 15 716 15 716 15 716 14 710 3 831 3 831 3 831 3 831 3 831 15 322 15 322 15 322 15 322 16 939 34 869 34 869 34 869 34 869 35 480

6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

2. 212 350 212 350 212 350 212 350 212 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 350 212 350 212 350 212 350 212 850

177 000 177 000 177 000 177 000 177 000 177 000 177 000 177 000 177 000 177 000

25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000

10 350 10 350 10 350 10 350 10 850 10 350 10 350 10 350 10 350 10 850

3. 420 624 420 624 428 964 428 964 464 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 624 420 624 428 964 428 964 464 165

167 536 167 536 175 300 175 300 175 300 167 536 167 536 175 300 175 300 175 300

166 512 166 512 166 512 166 512 166 512 166 512 166 512 166 512 166 512 166 512

70 180 70 180 68 886 68 886 74 755 70 180 70 180 68 886 68 886 74 755

10 578 10 578 10 578 10 578 10 578 10 578 10 578 10 578 10 578 10 578

5 818 5 818 6 508 6 508 7 108 5 818 5 818 6 508 6 508 7 108

1 180 1 180 3 499 1 180 1 180 3 499

26 413 26 413

4. 29 651 29 651 29 651 4 000 4 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 651 29 651 29 651 4 000 4 276

25 651 25 651 25 651 0 276 25 651 25 651 25 651 0 276

0 0 0 0 0

4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

5. 17 633 17 633 17 633 17 633 35 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 633 17 633 17 633 17 633 35 417

17 633 17 633 17 633 17 633 27 537 17 633 17 633 17 633 17 633 27 537

7 880 0 0 0 0 7 880

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

6. 40 000 40 000 93 348 94 348 45 492 0 0 1 108 1 108 2 919 0 0 0 0 0 40 000 40 000 94 456 95 456 48 411

40 000 40 000 63 310 64 310 41 000 1 108 1 108 2 919 40 000 40 000 64 418 65 418 43 919

30 038 30 038 4 492 0 0 30 038 30 038 4 492

7. 100 100 100 100 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 150

100 100 100 100 150 100 100 100 100 150

0 0 0 0 0

8. 0 0 0 0 0

A 775 133 775 133 836 821 812 170 833 771 18 220 18 220 19 328 19 328 21 139 72 070 72 070 72 070 72 070 73 693 865 423 865 423 928 219 903 568 928 603

9. 98 493 709 546 709 546 709 546 709 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 493 709 546 709 546 709 546 709 546

74 781 90 005 90 005 90 005 90 005 74 781 90 005 90 005 90 005 90 005

23 712 619 541 619 541 619 541 619 541 23 712 619 541 619 541 619 541 619 541

B 98 493 709 546 709 546 709 546 709 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 493 709 546 709 546 709 546 709 546

I. 873 626 1 484 679 1 546 367 1 521 716 1 543 317 18 220 18 220 19 328 19 328 21 139 72 070 72 070 72 070 72 070 73 693 963 916 1 574 969 1 637 765 1 613 114 1 638 149

10. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

II. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. 0 0 0 0 0

12. 0 0 0 0 0

13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.-11+12) 873 626 1 484 679 1 546 367 1 521 716 1 543 317 18 220 18 220 19 328 19 328 21 139 72 070 72 070 72 070 72 070 73 693 963 916 1 574 969 1 637 765 1 613 114 1 638 149

Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele

Működési célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről

Működési célú támogatásértékű bevételek

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

Kiegészítések, visszatérülések

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

Támogatásértékű bevételek, kiegészítések

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

Hitelek

Felhalmozási célú hitelfelvét.,kötvénykibocsátás

Értékpapírok bevételei

Likviditási célú hitel

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (9)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10) 

Költségvetési szervnek nyújtott támogatás miatti korrekció

Kölcsönök visszatérülése és igénybevétele

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése

Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+…+8)

Pénzforgalom nélküli bevételek

Önkormányzat költségvetési támogatása

Önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről

Végleges pénzeszközátvétel

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatása

Központosított előirányzatok

Pénzügyi befektetések bevételei

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

Egyéb saját bevételek

ÁFA bevételek,-visszatérülések

Átengedett központi adók

Hozam- és kamatbevételek

Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/     1. sz. melléklet

Kulturális feladatok támogatása

Megnevezés

1

Intézményi működési bevételek

Helyi adók

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működő intézmények Önkormányzat összesen

Oldal 1



kiadások 2_ sz

2014. évi eredeti 

előirányzat

módosított ei.      

IV. hó

módosított ei.      

V. hó

módosított ei.      

VI. hó

módosított ei.      

IX. hó

2014. évi eredeti 

előirányzat

módosított ei.      

IV. hó

módosított ei.       

V. hó

módosított ei.      

VI. hó

módosított ei.      

IX. hó

2014. évi eredeti 

előirányzat

módosított ei.      

IV. hó

módosított ei.      

V. hó

módosított ei.      

VI. hó

módosított ei.      

IX. hó

2014. évi eredeti 

előirányzat

módosított ei.      

IV. hó

módosított ei.       

V. hó

módosított ei.      

VI. hó

módosított ei.      

IX. hó

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1. Működési kiadások 282 018 297 869 330 725 336 755 346 071 228 771 235 126 238 634 238 634 241 218 343 568 348 067 354 931 354 931 358 100 854 357 881 062 924 290 930 320 945 389

a.) személyi juttatások 8 498 9 338 16 054 16 054 18 940 129 860 133 403 134 827 134 827 136 669 191 238 192 835 193 416 193 416 194 579 329 596 335 576 344 297 344 297 350 188

b.) munkaadókat terhelő járulékok és  szociális 

hozzájárulási adó
2 294 2 521 3 427 3 427 4 207 35 612 36 569 36 982 36 982 37 459 55 096 55 528 55 684 55 684 56 066 93 002 94 618 96 093 96 093 97 732

c.) dologi és egyéb folyó kiadások 120 863 125 094 125 529 130 559 146 439 63 299 65 154 66 825 66 825 67 090 97 234 99 704 105 831 105 831 107 455 281 396 289 952 298 185 303 215 320 984

ebből Köz-Ért Kft-nek 34 036 36 036 36 036 39 566 39 566 34 036 36 036 36 036 39 566 39 566

d.) támogatásértékű kiadások 56 400 56 400 56 400 56 400 56 400 56 400 56 400 56 400 56 400 56 400

e.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0

f.) költségvetési szervnek folyósított támogatás 0 0 0 0 0

g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre 65 973 76 526 94 854 95 854 79 155 65 973 76 526 94 854 95 854 79 155

ebből Köz-Ért Kft-nek 46 000 50 653 51 909 52 909 52 909 46 000 50 653 51 909 52 909 52 909

h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám. 27 990 27 990 34 461 34 461 40 930 27 990 27 990 34 461 34 461 40 930

2. Felhalmozási kiadások 15 179 110 337 130 483 141 244 113 639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 179 110 337 130 483 141 244 113 639

a.) intézményi beruházások 0 0 0 0 0

b.) önkorm. beruházások 14 000 107 939 128 085 138 436 107 312 14 000 107 939 128 085 138 436 107 312

c.) pénzügyi befektetések kiadásai 2 500 0 0 0 0 2 500

d.) támogatásértékű kiadások 0 0 0 0 0

e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre 1 179 2 398 2 398 2 808 3 827 1 179 2 398 2 398 2 808 3 827

f.) kölcsönnyújtás 0 0 0 0 0

g) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre 0 0 0 0 0

3. Felújítás 0 17 066 17 066 17 066 56 737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 066 17 066 17 066 56 737

a.) intézményi felújítások 0 0 0 0 0

b.) önkormányzati felújítások 17 066 17 066 17 066 56 737 0 17 066 17 066 17 066 56 737

A A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.) 297 197 425 272 478 274 495 065 516 447 228 771 235 126 238 634 238 634 241 218 343 568 348 067 354 931 354 931 358 100 869 536 1 008 465 1 071 839 1 088 630 1 115 765

4. Céltartalékok 59 981 534 734 534 875 513 653 511 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 981 534 734 534 875 513 653 511 553

a.) működési 39 330 44 323 35 671 30 290 27 790 39 330 44 323 35 671 30 290 27 790

b.) felhalmozási 20 651 490 411 499 204 483 363 483 763 20 651 490 411 499 204 483 363 483 763

5. Általános tartalék 14 589 11 960 11 241 10 831 10 831 14 589 11 960 11 241 10 831 10 831

B B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.) 74 570 546 694 546 116 524 484 522 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 570 546 694 546 116 524 484 522 384

I. I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 371 767 971 966 1 024 390 1 019 549 1 038 831 228 771 235 126 238 634 238 634 241 218 343 568 348 067 354 931 354 931 358 100 944 106 1 555 159 1 617 955 1 613 114 1 638 149

6. Hitelek, kölcsönök kiadásai 19 810 19 810 19 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 810 19 810 19 810 0 0

    a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai 0 0 0 0 0

    b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai 19 810 19 810 19 810 0 0 19 810 19 810 19 810 0 0

7. Értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0

II. II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.) 19 810 19 810 19 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 810 19 810 19 810 0 0

8.
Költsévetési szerveknek nyújtott támogatás miatti 

korrekció
0 0 0 0 0

9.. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 0 0 0

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.-9.) 391 577 991 776 1 044 200 1 019 549 1 038 831 228 771 235 126 238 634 238 634 241 218 343 568 348 067 354 931 354 931 358 100 963 916 1 574 969 1 637 765 1 613 114 1 638 149

Önállóan működő intézmények Önkormányzat összesen

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évre tervezett kiadásai /FŐTÁBLA/ 2. sz. melléklet

1

Megnevezés

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Oldal 2



3. sz. melléklet

Bevételek 2014. évi eredeti 
előirányzat

Módosított ei.        
IV. hó

Módosított ei.        
V. hó

Módosított ei.        
VI. hó

Módosított ei.        
IX. hó Kiadások 2014. évi eredeti 

előirányzat
Módosított ei.        

IV. hó
Módosított ei.        

V. hó
Módosított ei.        

VI. hó
Módosított ei.        

IX. hó

I. I.

1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános 
működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

 414 806      414 806      421 276      421 276      453 558     

2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások  5 818      5 818      7 688      7 688      10 607     

3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről  17 633      17 633      17 633      17 633      27 537     1. Személyi juttatások  329 596      335 576      344 297      344 297      350 188     

Elkülönített állami pénzalapból  9 904     2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  93 002      94 618      96 093      96 093      97 732     

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból  15 500      15 500      15 500      15 500      15 500     3. Dologi kiadások  281 396      289 952      298 185      303 215      320 984     

Helyi önkormányzattól  933      933      933      933      933     4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  27 990      27 990      34 461      34 461      40 930     

Nemzetiségi önkormányzattól 5. Egyéb működési célú kiadások  122 373      149 992      151 254      152 254      135 555     

Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi  alrendszerén belülről kapott európai uniós 
forrásból származó pénzeszközből 7. Általános tartalék  14 589      11 960      11 241      10 831      10 831     

Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összeg 8. Céltartalék  39 330      44 323      35 671      30 290      27 790     

A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető 
előirányzatból

 1 200      1 200      1 200      1 200      1 200     

4. Közhatalmi bevételek  212 350      212 350      212 350      212 350      212 850     

Adók  202 000      202 000      202 000      202 000      202 000     

Illetékek

Járulékok

Hozzájárulások

Bírságok  6 350      6 350      6 350      6 350      6 350     

Díjak  4 000      4 000      4 000      4 000      4 000     

Más fizetési kötelezettségek  500     

5. Intézményi működési bevétel  145 065      145 065      145 065      145 065      163 334     

Áru-és készletértékesítés  37 200      37 200      37 200      37 200      37 200     

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke  27 500      27 500      27 500      27 500      27 500     

Bérleti díj bevételek  21 036      21 036      21 036      21 036      21 036     

Intézményi ellátási díjak  18 140      18 140      18 140      18 140      18 140     

Alkalmazottak térítése  320      320      320      320      320     

Áfa bevételek  34 869      34 869      34 869      34 869      36 492     

Egyéb bevételek  16 646     

Hozam -és kamatbevételek  6 000      6 000      6 000      6 000      6 000     

6. Működési célú átvett pénzeszköz  40 000      40 000      64 418      65 418      43 919     

7. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási 
maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele

 74 781      90 005      90 005      90 005      90 005     

Működési bevételek összesen  910 453      925 677      958 435      959 435      1 001 810     Működési kiadások összesen  908 276      954 411      971 202      971 441      984 010     

II. II.

1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről  -      -      -      -      7 880     1. Beruházások  14 000      107 939      128 085      138 436      107 312     

Elkülönített állami pénzalapból 2. Felújítások  17 066      17 066      17 066      56 737     

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 3. Egyéb felhalmozási kiadások  1 179      2 398      2 398      2 808      6 327     

Helyi önkormányzattól 4. Általános tartalék

Nemzetiségi önkormányzattól 5. Céltartalék  20 651      490 411      499 204      483 363      483 763     

Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi  alrendszerén belülről kapott európai uniós 
forrásból származó pénzeszközből

Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből

A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető 
előirányzatból

 7 880     

2. Felhalmozási bevétel  29 651      29 651      29 651      4 000      4 276     

  tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése  25 651      25 651      25 651      -      276     

  pénzügyi befektetések bevételei  4 000      4 000      4 000      4 000      4 000     

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz  30 038      30 038      4 492     

4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási 
maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele

 23 712      619 541      619 541      619 541      619 541     

Felhalmozási bevételek összesen  53 363      649 192      679 230      653 579      636 189     Felhalmozási kiadások összesen  35 830      617 814      646 753      641 673      654 139     

III. III.

1.  Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, 
értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban 

elismert kamat kivételével

2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése

3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése

4. Kölcsön felvétele/visszatérülése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése

5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére 
teljesített kiadások

7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

Működési finanszírozási bevételek  -      -      -      -      -     Működési finanszírozási kiadások  -      -      -      -      -     

IV. IV.

1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, 
értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban 

elismert kamat kivételével

2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése  19 143      19 143      19 143      -      -     

3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése

4. Kölcsön felvétele/visszatérülése  100      100      100      100      150     4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése

5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére 
teljesített kiadások

 667      667      667      -      -     

7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

Felhalmozási finanszírozási bevételek  100      100      100      100      150     Felhalmozási  finanszírozási kiadások  19 810      19 810      19 810      -      -     

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN  963 916      1 574 969      1 637 765      1 613 114      1 638 149     KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  963 916      1 592 035      1 637 765      1 613 114      1 638 149     

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
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módosított ei.      

IV. hó

módosított ei.      

V. hó

módosított ei.      

VI. hó

módosított ei.      

IX. hó

2014. évi eredeti 

előirányzat

módosított ei.      

IV. hó

módosított ei.      

V. hó

módosított ei.      

VI. hó

módosított ei.      

IX. hó

2014. évi eredeti 

előirányzat

módosított ei.      

IV. hó

módosított ei.      

V. hó

módosított ei.      

VI. hó

módosított ei.      

IX. hó

I. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

500 500 500 500 0 500 500 500 500 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

 1.1 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 0

200 200 200 200 200 37 000 37 000 37 000 37 000 37 000 37 200 37 200 37 200 37 200 37 200

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

17 072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 072

13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000

19 559 19 559 19 559 19 559 19 559 989 989 989 989 989 488 488 488 488 488 21 036 21 036 21 036 21 036 21 036

0 0 0 0 0 18 140 18 140 18 140 18 140 18 140 18 140 18 140 18 140 18 140 18 140

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

1 080 200 200 200 200 200 6 200 200 200 200 1 286

0 0 0 0 0

1.2. 32 559 32 559 32 559 32 559 50 711 14 389 14 389 14 389 14 389 14 389 56 748 56 748 56 748 56 748 56 754 103 696 103 696 103 696 103 696 121 854

1 617 0 0 0 0 1 617

0 0 0 0 0

8 790 8 790 8 790 8 790 7 710 3 831 3 831 3 831 3 831 3 831 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 27 943 27 943 27 943 27 943 26 863

6 926 6 926 6 926 6 926 7 000 6 926 6 926 6 926 6 926 7 000

1.3. 15 716 15 716 15 716 15 716 14 710 3 831 3 831 3 831 3 831 3 831 15 322 15 322 15 322 15 322 16 939 34 869 34 869 34 869 34 869 35 480

6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1.4. 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

1. 54 775 54 775 54 775 54 775 71 421 18 220 18 220 18 220 18 220 18 220 72 070 72 070 72 070 72 070 73 693 145 065 145 065 145 065 145 065 163 334

II.

25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 125 000 100 000 75 000 50 000 25 000

12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 60 000 48 000 36 000 24 000 12 000

20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000

120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 600 000 480 000 360 000 240 000 120 000

2.1 177 000 177 000 177 000 177 000 177 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 000 177 000 177 000 177 000 177 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 125 000 100 000 75 000 50 000 25 000

 2.2 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000

4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 20 000 16 000 12 000 8 000 4 000

1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 6 750 5 400 4 050 2 700 1 350

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 0 0 0 0 0 20 000 16 000 12 000 8 000 4 000

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000

500 500

2.3 10 350 10 350 10 350 10 350 10 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 350 10 350 10 350 10 350 10 850

2. 212 350 212 350 212 350 212 350 212 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 350 212 350 212 350 212 350 212 850

Önkormányzat összesen

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évre tervezett intézményi és sajátos működési bevételeinek részletezése

Személyi jövedelemadó helyben maradó része

Egyéb államháztartáson kívülről származó 

kamat
Kamatbevételek államháztartáson belülről

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN 

(I.1+I.2+I.3+I.4)

Egyéb saját bevétel összesen

Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA 

visszatérülés

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

Hozam- és kamatbevételek összesen

Önállóan működők összesen

Gépjárműadó

Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke

Bérleti és lízingdíj bevételek

Intézményi ellátási díjak

Alkalmazottak térítése

Egyéb sajátos bevétel

Egyéb sajátos bevételek ( helyszíni bírság, 

közig. Bírság 30 %-a)

magánszemélyek kommunális adója

iparűzési adó

Helyi adók összesen

Bírságok és egyéb közhatalmi bev. össz.

Luxusadó

Alkalmazott, tanuló kártérítése és egyéb térítés

ÖNKORMÁNYZAT sajátos ( közhatalmi ) 

bevételei            ÖSSZESEN (II.1+II.2+II.3)

Átengedett központi adók

Pótlékok

Környezetvédelmi, építésügyi bírság, 

talajterhelési díj

Bírságok és egyéb sajátos bev. össz.

1

Építményadó

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak 

ÁFA-ja

ÁFA bevételek, -visszatérülések összesen

telekadó

Államháztartáson kív. szárm. befektetett pü. 

eszk. kamata

Igazgatási szolgáltatási díj

Felügyelet jellegű tevékenység díja

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hatósági jogkörhöz köthető 

Hatósági jogkörhöz köthető működési 

bev.össz. 

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA 

visszatérülés



módosítás IX. hó

427 144 559          

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 175 299 847              

1. 175 299 847              

110 447 658              

40 053 211                

9 910 120                  

18 068 160                

100 000                     

11 974 931                

24 798 978                

8 018 380                 

2.

II. 166 511 520              

1. 147 359 520              

2. 19 152 000                

3.

III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 74 755 132                

1.

2. 12 339 490                

3. 17 480 610                

7 330 410                  

4 152 000                  

1 740 000                  

1 308 000                  

2 950 200                  

2 950 200                  

4. -                             

5. 44 935 032                

21 346 560                

23 588 472                

IV. 10 578 060                

1. 10 578 060                

10 578 060                

2. -                              

      cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása

     ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása

      aba) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása

      abb) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek működési támogatása

  c) Zeneművészeti szervezetek támogatása

     ca) Zenekarok támogatása

      caa) A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása

  h) Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása

  a) Színházművészeti szervezetek támogatása

     aa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása

       aaa) A nemzeti minősítű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása

      aab) A nemzeti minősítű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú támogatása

  a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása

  b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása

  c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása

  d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

  e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

  g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása

  l) Gyermekek átmeneti intézményei

A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális 
szakosított ellátási feladatok támogatása
  a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása

  b) Intézmény- üzemeltetési támogatás

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

Gyermekétkeztetés támogatása

  a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

  b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

  i) Hajláktalanok nappali intézményi ellátása

  j) Gyermekek napközbeni ellátása

     ja) Bölcsődei ellátás

     jb) Családi napközi ellátás és - gyermekfelügyelet

     jc) Társult feladatellátás kiegészítő támogatása

  k) Hajléktalanok átmeneti intézményei

  a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-családsegítésés gyermekjóléti szolgálat

  b) Gyermekjóléti központ

  c) Szociális étkeztetés

  d) Házi segítségnyújtás

  e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

  f) Időskorúak nappali intézményi ellátása

  g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása

  h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása

Beszámítás (tájékoztató adat)

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

Óvodaműködtetési támogatás

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

    ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

    bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

    bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása

    bd) Közutak fenntartásának támogatása

c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

Támogatások

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

A települési önkormányzatok működésének támogatása

a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának az államháztartás  központi alrendszeréből származó forrásai 2014. 
évben 



7 107 956              

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9. 601 000                     

10. 187 000                     

187 000                     

11.

12.

13. 502 158                     

15.

16. 4 319 160                  

17. 1 498 638                  

3 499 407              

1. 

2. 3 499 407                  

3.

4.

437 751 922       Központi források mindösszesen

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

Önkormányzati fejezeti tartalék

Szerkezetátalakítási tartalék

Megyei önkormányzati tartalék

A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfevétel visszterhes 
kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja

Üdülőhelyi feladatok támogatása

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

Címzett és céltámogatások

Vis maior támogatás

  d) Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása

  e) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása

  f) Ferihegyi út meghosszabbítása

"ART" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása

 bérkompenzáció támogatása

Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

  a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások

  b) A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi 
közlekedésfejlesztésének támogatása
  c) Egy és két számjegyű országos főközlekedési fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása

Lakossági közműfejlesztés támogatása

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

     cb) Énekkarok támogatása

      cba) A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása

      cbb) A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok



6. sz. melléklet

2014. évi eredeti 

előir

módosított ei.              

IV. hó

módosított ei.              

V. hó

módosított ei.              

VI. hó

módosított ei.              

IX. hó
Féléves teljesítés 2014. évi eredeti előir

módosított ei.              

IV. hó

módosított ei.              

V. hó

módosított ei.              

VI. hó

módosított ei.              

IX. hó
Féléves teljesítés

2014. évi eredeti 

előir

módosított ei.              

IV. hó

módosított ei.              

V. hó

módosított ei.              

VI. hó

módosított ei.              

IX. hó
Féléves teljesítés

2014. évi eredeti 

előir

módosított ei.              

IV. hó

módosított ei.              

V. hó

módosított ei.              

VI. hó

módosított ei.              

IX. hó
Féléves teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési 

szervtől
1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 274 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 274

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű ei-tól 9 904 9 904 0 0 0 0 0 0 0 0 9 904 9 904

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 0 0 0

OEP finanszírozás 15 500 15 500 15 500 15 500 15 500 8 308 15 500 15 500 15 500 15 500 15 500 8 308

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és 

költségvetési szerveitől
933 933 933 933 933 0 933 933 933 933 933 0

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 0 0 0

Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szervezett képzés támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Támogatásértékű működési bevételek összesen: 16 433 16 433 16 433 16 433 26 337 18 212 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 274 0 0 0 0 0 0 17 633 17 633 17 633 17 633 27 537 18 486

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési 

szervtől
7 880 7 880 0 0 0 0 0 0 0 0 7 880 7 880

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű ei-tól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási 

alaptól
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami 

pénzalaptól európai uniós pályázati forrásból
0 0 0 0 0 0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és 

költségvetési szerveitől
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi 

társulástól
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 0 7 880 7 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 880 7 880

Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 0 0

Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Kiegészítések, visszatérülések összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK 

ÖSSZESEN (1.+2.+3.)
16 433 16 433 16 433 16 433 34 217 26 092 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 274 0 0 0 0 0 0 17 633 17 633 17 633 17 633 35 417 26 366

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi 

 támogatásértékű bevételeinek 

részletezése

1

Megnevezés

Önkormányzat összesenÖnkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működő intézmények összesen



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1. Személyi juttatások 130 710 130 710 130 921 130 921 131 093 60 528 62 495 62 495 62 495 63 486 191 238 193 205 193 416 193 416 194 579 129 860 133 403 134 827 134 827 136 669 8 498 9 338 16 054 16 054 18 940

2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó
38 792 38 792 38 849 38 849 38 895 16 304 16 835 16 835 16 835 17 171 55 096 55 627 55 684 55 684 56 066 35 612 36 569 36 982 36 982 37 459 2 294 2 521 3 427 3 427 4 207

3. Dologi és egyéb folyó  kiadások 33 869 35 219 36 346 36 346 37 964 63 365 64 485 69 485 69 485 69 491 97 234 99 704 105 831 105 831 107 455 63 299 65 154 66 825 66 825 67 090 120 863 125 094 125 529 130 559 146 439

4. Támogatásértékű kiadások 0 0 0 0 0 56 400 56 400 56 400 56 400 56 400

5. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre 0 0 0 0 0 65 973 76 526 94 854 95 854 79 155

7. Társad. Szocpol és egyéb jutt 0 0 0 0 0 27 990 27 990 34 461 34 461 40 930

8. Költségv. szervnek folyósított támogatás 0 0 0 0 0

9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+…+8) 203 371 204 721 206 116 206 116 207 952 140 197 143 815 148 815 148 815 150 148 343 568 348 536 354 931 354 931 358 100 228 771 235 126 238 634 238 634 241 218 282 018 297 869 330 725 336 755 346 071

10. Tartalékok 0 0 0 0 0

11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12. Költségvetési működési kiadások (9+11) 203 371 204 721 206 116 206 116 207 952 140 197 143 815 148 815 148 815 150 148 343 568 348 536 354 931 354 931 358 100 228 771 235 126 238 634 238 634 241 218 282 018 297 869 330 725 336 755 346 071

13. Működési célú hitel visszafizetése 0 0 0 0 0

14. Finanszírozási működési kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15. Működési kiadások összesen (12+14) 203 371 204 721 206 116 206 116 207 952 140 197 143 815 148 815 148 815 150 148 343 568 348 536 354 931 354 931 358 100 228 771 235 126 238 634 238 634 241 218 282 018 297 869 330 725 336 755 346 071

16. Felújítási kiadások 0 0 0 0 0 17 066 17 066 17 066 56 737

17. Beruházási kiadások 0 0 0 0 0 14 000 107 939 128 085 138 436 107 312

18. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500

19. Támogatásértékű kiadások 0 0 0 0 0

20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre 0 0 0 0 0 1 179 2 398 2 398 2 808 3 827

21. Kölcsönnyújtás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22.
Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás 

(16+…+21)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 179 127 403 147 549 158 310 170 376

23. Felhalmozási tartalék 0 0 0 0 0

24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 179 127 403 147 549 158 310 170 376

26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése 0 0 0 0 0 19 810 19 810 19 810 0 0

27. Finanszírozási felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 810 19 810 19 810 0 0

28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 989 147 213 167 359 158 310 170 376

29. Kiadások összesen (15+28) 203 371 204 721 206 116 206 116 207 952 140 197 143 815 148 815 148 815 150 148 343 568 348 536 354 931 354 931 358 100 228 771 235 126 238 634 238 634 241 218 317 007 445 082 498 084 495 065 516 447

          

30. Intézményi működési bevételek 18 476 18 476 18 476 18 476 20 093 53 594 53 594 53 594 53 594 53 600 72 070 72 070 72 070 72 070 73 693 18 220 18 220 18 220 18 220 18 220 54 775 54 775 54 775 54 775 71 421

31. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 0 212 350 212 350 212 350 212 350 212 850

32. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 420 624 420 624 428 964 428 964 464 165

33. Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések 0 0 0 0 0 17 633 17 633 17 633 17 633 35 417

34. Támogatásértékű felhalm. bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35. Műk. célú végleges pe.átvétel 0 0 0 0 0 1 108 1 108 2 919 40 000 40 000 63 310 64 310 41 000

36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel 0 0 0 0 0 30 038 30 038 4 492

37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei 0 0 0 0 0 29 651 29 651 29 651 4 000 4 276

38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0

39. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 150

40. Felügyeleti szertől kapott támogatás 184 895 186 245 187 640 187 640 187 859 86 603 89 752 95 221 95 221 96 548 271 498 275 997 282 861 282 861 284 407 210 551 216 906 219 306 219 306 220 079

41. Pf. Költségvetési bevételek (30+…+40) 203 371 204 721 206 116 206 116 207 952 140 197 143 815 148 815 148 815 150 148 343 568 348 067 354 931 354 931 358 100 228 771 235 126 238 634 238 634 241 218 775 133 775 133 836 821 812 170 833 771

42. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 0 98 493 709 546 709 546 709 546 709 546

43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 493 709 546 709 546 709 546 709 546

44. Költségvetési bevételek (41+43) 203 371 204 721 206 116 206 116 207 952 140 197 143 815 148 815 148 815 150 148 343 568 348 067 354 931 354 931 358 100 228 771 235 126 238 634 238 634 241 218 873 626 1 484 679 1 546 367 1 521 716 1 543 317

45. Működési célú hitel 0 0 0 0 0

46. Felhalmozási célú hitel 0 0 0 0 0

47. Finanszírozási bevételek (45+46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48. Bevételek összesen(44+47) 203 371 204 721 206 116 206 116 207 952 140 197 143 815 148 815 148 815 150 148 343 568 348 067 354 931 354 931 358 100 228 771 235 126 238 634 238 634 241 218 873 626 1 484 679 1 546 367 1 521 716 1 543 317

49. Létszámkeret (fő) 52 52 52 52 52 22+10 22+10 22+10 22+10 22+10 84 84 84 84 84 39 39 39 39 40 1 1

50 közfoglalkoztatottak létszáma

Mesevár Óvoda Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL  gazdálkodó szervezettel rendelkező Önkormányzat 
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27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

 

0 0 0 0 0 329 596 335 946 344 297 344 297 350 188

0 0 0 0 0 93 002 94 717 96 093 96 093 97 732

0 0 0 0 0 281 396 289 952 298 185 303 215 320 984

0 0 0 0 0 56 400 56 400 56 400 56 400 56 400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 65 973 76 526 94 854 95 854 79 155

0 0 0 0 0 27 990 27 990 34 461 34 461 40 930

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 854 357 881 531 924 290 930 320 945 389

14 589 11 960 11 241 10 831 10 831 39 330 44 323 35 671 30 290 27 790 53 919 56 283 46 912 41 121 38 621 53 919 56 283 46 912 41 121 38 621

14 589 11 960 11 241 10 831 10 831 39 330 44 323 35 671 30 290 27 790 53 919 56 283 46 912 41 121 38 621 53 919 56 283 46 912 41 121 38 621

14 589 11 960 11 241 10 831 10 831 39 330 44 323 35 671 30 290 27 790 53 919 56 283 46 912 41 121 38 621 908 276 937 814 971 202 971 441 984 010

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 589 11 960 11 241 10 831 10 831 39 330 44 323 35 671 30 290 27 790 53 919 56 283 46 912 41 121 38 621 908 276 937 814 971 202 971 441 984 010

0 0 0 0 0 0 17 066 17 066 34 132 56 737

0 0 0 0 0 14 000 107 939 128 085 138 436 107 312

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 179 2 398 2 398 2 808 3 827

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 179 127 403 147 549 158 310 170 376

20 651 490 411 499 204 483 363 483 763 20 651 490 411 499 204 483 363 483 763 20 651 490 411 499 204 483 363 483 763

0 0 0 0 0 20 651 490 411 499 204 483 363 483 763 20 651 490 411 499 204 483 363 483 763 20 651 490 411 499 204 483 363 483 763

0 0 0 0 0 20 651 490 411 499 204 483 363 483 763 20 651 490 411 499 204 483 363 483 763 35 830 617 814 646 753 641 673 654 139

0 0 0 0 0 19 810 19 810 19 810 0 0

19 810 19 810 19 810 0 0

0 0 0 0 0 20 651 490 411 499 204 483 363 483 763 20 651 490 411 499 204 483 363 483 763 55 640 637 624 666 563 641 673 654 139

14 589 11 960 11 241 10 831 10 831 59 981 534 734 534 875 513 653 511 553 74 570 546 694 546 116 524 484 522 384 963 916 1 575 438 1 637 765 1 613 114 1 638 149

0 0 0 0 0 145 065 145 065 145 065 145 065 163 334

0 0 0 0 0 212 350 212 350 212 350 212 350 212 850

0 0 0 0 0 420 624 420 624 428 964 428 964 464 165

0 0 0 0 0 17 633 17 633 17 633 17 633 35 417

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 40 000 40 000 64 418 65 418 43 919

0 0 0 0 0 0 0 30 038 30 038 4 492

0 0 0 0 0 29 651 29 651 29 651 4 000 4 276

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 100 100 100 100 150

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 865 423 865 423 928 219 903 568 928 603

0 0 0 0 0 98 493 709 546 709 546 709 546 709 546

0 0 0 0 0 98 493 709 546 709 546 709 546 709 546

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 963 916 1 574 969 1 637 765 1 613 114 1 638 149

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 963 916 1 574 969 1 637 765 1 613 114 1 638 149

0 0 0 0 0 123 123,0 123,0 123,0 124,0

módosított ei.          

IX. hó

módosított ei.          

IX. hó

módosított ei.          

V. hó
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8. sz. melléklet

Támogatás értékű kiadások

Klebersbersberg Intézménytartó Központ 34500

Érd és Térsége Hulladékkezelési Társulás 4600

Érd és Térsége Szennyvíztisztítási Társulás 17300

Összesen: 56 400 1. sz. melléklet 1/d sor

Véglegesen átadott pénzeszközök

Köz-Ért Kft  52 009     
Tárnoki Viziközmű Társulat  2 973     

Tárnoki KSK  2 850     
Bolha Focitanoda  7 685     
Tárnoki Lokálpatrióták  1 500     
Tárnok Sprint  600     
Tárnokőr Egyesület  1 000     
Bara Zenekar  500     
Civil szervezetek pályázata  3 865     
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat  1 150     
Rákóczi Szövetség  100     
Köztisztviselők Szakszervezete  150     
Családi Napközi szigetelés és tisztasági festés /pénzeszköz átadása az egyháznak/  3 500     
MÁK felé fizetési kötelezettség  1 273     
Működési célú pénzeszköz átadás összesen  79 155     1. sz. melléklet 1/g sor

Kezességvállalás DTV csatorna beruházás  1 179     
KSK pályázat önrész 33/2013 KT Hat  1 219     
Köz-Ért Kft  1 019     
Tárnokőr Egyesület 49/2014 (V.22) KT Hat  410     
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás összesen  3 827     1. sz. melléklet 2/e sor

Összesen:  82 982     

Támogatott neve

Támogatott neve



9. számú melléklet

Beruházás

megnevezése
Teljes költség

Kivitelezés kezdési

és befejezési éve

2014. év utáni

szükséglet

nettó ÁFA bruttó

1 2 3 4 5 6 7=(2-6)

Rendőrségnek gépkocsi vásárlás 4 000 2014 3 150 850 4 000

Útépítési tervek 4 576 2014 3 603 973 4 576
Ifjúsági Park terv 6 000 2014 4 724 1 276 6 000
Térinformatika 3 500 2014 2 756 744 3 500
Dózsa Gy u 148 építése 249 2014 196 53 249
Honlapfejlesztés 500 2014 394 106 500
Kataszteri prg állományfrissítés 448 2014 353 95 448
Közvilágítás fejlesztés 3 251 2014 2 560 691 3 251
Kemence építés 1 800 2014 1 417 383 1 800
Benta-híd járdaépítés 3 400 2014 2 677 723 3 400
Közlekedésfejlesztési koncepció 2 100 2014 1 654 446 2 100
Dózsa Gy. U. járdaépítés 2 500 2014 1 969 531 2 500
Idősek Otthona kerti pavilon 2 100 2014 1 654 446 2 100
Idősek Otthona 4 db kandelláber 700 2014 551 149 700

Konyha hulladéktárolók alá betontálca építése 80 2014 63 17 80

Pitypang óvoda udvari tároló építése/ÁNTSZ 350 2014 276 74 350

Bölcsőde építés 44 183 2014 34 789 9 394 44 183
Bölcsődéhez közművek bekötése 10 000 2014 7 874 2 126 10 000
Konyhai sütő beszerzés 500 2014 394 106 500
Konyhai zsámoly beszerzése 200 2014 157 43 200
Konyhai eszközök pótlása 1 500 2014 1 181 319 1 500
KRESZ táblák beszerzése 2 540 2014 2 000 540 2 540
Nyomtató beszerzése gyerekorvosoknak 87 2014 69 18 87
közigazgatási infrastruktúra fejlesztés 500 2014 394 106 500
Környezetvédelmi Program 390 2014 390 0 390
Local Agenda 21 elkészítése 191 2014 150 41 191
számítástechnikai eszközök beszerzése 1 000 2014 787 213 1 000
rekultivált területen vízelvezetés kialakítása 3 000 2014 2 362 638 3 000
önkormányzati sportöltöző bővítése 7 000 2014 5 512 1 488 7 000

Gépjármű lízing törlesztés 667 667 0 667

Összesen: 107 312 84 723 22 589 107 312 0

Tárnok Nagyközség Önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

2014. évi előirányzat



10. számú melléklet

Felújítás

megnevezése
Teljes költség

Kivitelezés kezdési

és befejezési éve

2014. év utáni

szükséglet

nettó ÁFA bruttó

1 2 3 4 5 6 7

Szobor felújítás 1 096  2 014     863 163 1 026

Templommal szemben padka szélesítés 200  2 014     157 43 200

Egészségház tisztasági festés 1 900  2 014     1 496 404 1 900

Egészségház homlokzat javítás 30  2 014     24 6 30

Konyha és kieg. Helyiségek tisztasági festése 500  2 014     394 106 500

Konyha szárazáru raktár burkolása 250  2 014     197 53 250

Konyha szárazáru raktár belső falazat javítása 200  2 014     157 43 200

Konyha zöldségtároló járólapozás és festés 90  2 014     71 19 90

Konyha olajos lábazatfestés 25  2 014     20 5 25

Konyha udvar kátyúzása 35  2 014     28 7 35

Idősek Otthona bejáró aszfaltozása 1 200  2 014     945 325 1 270

INO ereszcsatorna és lefolyó javítása 200  2 014     157 43 200

INO belső festés 650  2 014     512 138 650

INO járólap-csempe javítása 60  2 014     47 13 60

Pitypang óvoda vizesblokk felújítás 1 200  2 014     945 255 1 200

Pitypang óvoda ajtók festése, cseréje 600  2 014     472 128 600

Pitypang óvoda külső vízvezeték cseréje 800  2 014     630 170 800

Templom u 14 óvoda tisztasági festés, falazat javítás 750  2 014     591 159 750

Templom u 15 óvoda tisztasági festés, falazat javítás 450  2 014     354 96 450

Templom u 15 óvoda nyílászáró csere 1 800  2 014     1 417 383 1 800

Templom u 15 óvoda padozat javítása 270  2 014     213 57 270

Hétszínvirág óvoda padozatcsere 1 600  2 014     1 260 340 1 600

Művelődési Ház átrium csapadékvíz elvezetése 160  2 014     126 34 160

Polgármesteri Hivatal kapu javítás és parkoló felújítás 3 000  2 014     2 362 638 3 000

Óvoda felújítás 39 671  2 014     31 237 8 434 39 671

Összesen: 17 066 44 675 12 062 56 737 0

2014. évi előirányzat

Tárnok Nagyközség Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzata célonként



11.számú melléklet

Megnevezés Tartalékok összege

1 2

Vadlúd utcai körforgalom 1391
Letét 11045
Környezetvédelmi Alap 1064
Vízügyi Alap 2347
KHT végelszámolás költsége 625
Bérkompenzáció előleg (visszafizetendő) 487
Önkormányzat működtetés 10231
Közfoglalkoztatotti pályázat önrésze 600
Működési céltartalék 27 790

Csatorna Társulás támogatásának önrésze 384 272
Értékpapírból származó bevétel 37 439
KMOP-4.7.1-13 (ASP pályázat) 14 500
ingatlan előleg visszafizetés (25/2014 (III. 20) KT Hat 2 350
Köz-Ért Kft zöldfelület fenntartás 25 500
Géza u csatorna 4 492
fejlesztésre szabadon felhasználható 15 210
Fejlesztési céltartalék 483 763

Céltartalék összesen 511 553

Általános  tartalék 10 831

Tartalékok összesen 522 384

Tartalékok



eFt

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12

Működési célú hiteltörlesztés 0 0 0 0 0

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + 

kamat)
0

személygépkocsi 0

Beruházás célonként 0

Kötvény kamata 0

Kötvény tőke 0

Egyéb 0

0 0 0 0 0

12. számú melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

sor-

szám
Kötelezettség jogcíme

Köt. váll. 

éve

Szerződő 

partner

2014. 

április 15-

én

2014. 

egész 

éves

2015. 2016. 2016. után

Összesen 

(5+6+7+8+9+1

0)

Érvényesség

ÖSSZESEN



EU-s projekt neve, azonosítója:

Ft
Források 2014. 2014. után Összesen
Saját erő  16 673 663      16 673 663     
     - saját erőből központi támogatás

EU-s forrás  149 984 516      149 984 516     
Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen  166 658 179      -      166 658 179     

Tárnok bölcsöde építése      KMOP-4.5.2-11-2012-0025

13. számú melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek



COFOG_14_sz

ÖK és hivatal 

jogalkotó és ált. 

igazg. tev.

Adó- vám - és 

jövedéki 

igazgatás

Önkormányzati 

vagyonnal való 

gazdálkodással 

kapcsolatos 

feladatok

Kiemelt állami 

és 

önkormányzati 

rendezvények

START-munka 

program- Téli 

közfoglalkoztatá

s

Út, autópálya 

építése

Lakáshoz jutást 

segítő 

támogatások

Területfejlesztés 

igazgatása

Területfejlesztési 

projektek és 

támogatásuk

Közvilágítás

Város-

községgazdálk.  

egyéb 

szolgáltatások 

 Önkormányzatok 

elszámolásai a 

központi 

ktgvetéssel

Támogatási 

célú 

finanszírozási 

műveletek

Civil 

szervezetk 

működési 

támogatása

Civil 

szervezetek 

projekt 

támogatása

Egyházakközö

sségi, hitéleti 

tevékenységé

nek 

támogatása

Munkanélküli 

aktív korúak 

ellátásai

Lakásfenntartáss

al, lakhatással 

összefüggő 

ellátások

Betegséggel 

kapcsolatos 

pénzbeli 

ellátások, 

támogatások

Gyermekvédelmi 

pénzbeli és 

természetbeni 

ellátások

Egyéb 

szociális 

pénzbeli 

ellátások, 

támogatások

Elhunyt 

személyek 

hátramaradott

ainak pénzbeli 

ellátása

Gyermekvédelmi 

pénzbeli és 

természetbeni 

ellátások

Betegséggel 

kapcsolatos 

pénzbeli 

ellátások, 

támogatások

Jelzőrendszeres 

házi 

segítségnyújtás

Egyéb szociális 

természetbeni 

és pénzbeli 

ellátások

Összesen

011130 011220 013350 016080 041232 045120 061030 062010 062020 064010 066020 018010 018030 084031 084032 084040 105010 106020 101150 104051 107060 103010 104051 101150 107054 107060

Önkormányzati 

jogalkotás Közvilágítás

Város-

községgazdálk.   

máshová nem 

sorolható 

szolgáltatások

 Önkormányzatok 

elszámolásai

 

Önkormányzato

k elszám a ktgvi 

szerveikkel

Rendszeres 

szociális segély

Lakás-     

fenntartási 

támogatás 

normatív és helyi 

alapon

Ápolási díj 

méltányossági 

alapon

Óvodáztatási 

támogatás

Átmeneti segély  

(felnőtt)

Temetési 

segély

Rendkívüli 

gyermekvédelmi 

támogatás

Közgyógyellátás

841112 és 

841126
841402 841403 841901 841907 882111

882113 és 

882114
882116 882119 882122 882123 882124 882202

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1. Személyi juttatások 9 338 9 602 18 940

2.
Munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó
2 521 1 686 4 207

3. Dologi és egyéb folyó  kiadások 5 825 19 050 121 564 146 439

4. Támogatásértékű kiadások 56 400 56 400

5.
Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány 

átadás
0

6.
Végleges pénzeszközátadás államh. 

kívülre
79 155 79 155

7 Társad. És szocpol jutt 5 147 4 059 160 2 973 601 27 990 40 930

8.
Költségv. szervnek folyósított 

támogatás
504 486 504 486

9.
Pf. működési célú költségvetési kiadás 

(1+…+8)
17 684 11 288 19 050 257 119 0 504 486 5 147 4 059 0 160 2 973 0 601 0 27 990 850 557

10. Általános tartalék 10 831 10 831

11. Működési célú céltartalék 27 790 27 790

12.
Pf. Nélküli működési célú költségvetési 

kiadás
0 0 0 38 621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 621

13.
Költségvetési működési kiadások 

(9+11)
17 684 11 288 19 050 295 740 0 504 486 5 147 4 059 0 160 2 973 0 601 0 27 990 889 178

14. Működési célú hitel visszafizetése 0

15. Finanszírozási működési kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16.
Működési kiadások összesen 

(12+14)
17 684 11 288 19 050 295 740 0 504 486 5 147 4 059 0 160 2 973 0 601 0 27 990 889 178

17. Felújítási kiadások 56 737 56 737

18. Beruházási kiadások 107 312 107 312

19. Pénzügyi befektetések kiadásai 2 500 2 500

20. Támogatásértékű kiadások 0

21.
Végleges pénzeszközátadás államh. 

kívülre
3 827 3 827

22. Kölcsönnyújtás 0

23.
Pf. Felhalmozási célú költségvetési 

kiadás (16+…+21)
0 0 0 170 376 0 170 376

24. Felhalmozási céltartalék 483 763 483 763

25. Pf. nélküli költségvetési kiad. 0 0 0 483 763 0 483 763

26.
Költségvetési felhalmozási 

kiadások (22+23)
0 0 0 654 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 654 139

27. Felhalmozási célú hitel visszafizetése 0 0 0

28.
Finanszírozási felhalmozási 

kiadások
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29.
Felhalmozási kiadások összesen 

(26+28)
0 0 0 654 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 654 139

30. Kiadások összesen (16+29) 17 684 11 288 19 050 949 879 0 504 486 5 147 4 059 0 160 2 973 0 601 0 27 990 1 543 317

0

31. Intézményi működési bevételek 71 421 71 421

32.
Önkormányzat sajátos működési 

bevételei
212 850 212 850

33.
Önkormányzat költségvetési 

támogatása
464 165 464 165

34.
Támogatásértékű műk. bevételek, 

kiegészítések
9 904 17 633 27 537

35. Támogatásértékű felhalm. bevételek 7 880 7 880

36. Műk. célú végleges pe.átvétel 0 41 000 0 41 000

37. Felhalm.c.végleges pe.átvétel 4 492 0 4 492

38. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei 4 276 4 276

39.
Működési támogatási kölcsönök 

visszatérülése
0

40.
Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, 

visszatér.
150 150

41. Felügyeleti szertől kapott támogatás 0

42. Pf. Költségvetési bevételek (30+…+40) 0 9 904 0 89 054 464 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 833 771

43. Pénzforgalom nélküli bevételek 709 546 709 546

44. Pf. Nélküli költségvetési bevételek 709 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 709 546

45. Költségvetési bevételek (42+44) 709 546 9 904 0 89 054 464 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 543 317

46. Működési célú hitel 0

47. Felhalmozási célú hitel 0

48. Finanszírozási bevételek (46+47) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49. Bevételek összesen(45+48) 709 546 9 904 0 89 054 464 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 543 317

50.

Korábbi szakfeladat elnevezése

Önkormányzat tevékenységei kormányzati funkciónként

1

Kormányzati funkció száma

KIADÁSOK

Korábbi szakfa száma

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi

 bevételeinek és kiadásainak részletezése kormányzati funkciónként

Kormányzati funkció elnevezése

BEVÉTELEK

Oldal 16



COFOG_14_sz

14. sz. melléklet

ÖK és hivatal 

jogalkotó és ált. 

igazg. tev.

Országgyűlési, 

önkormányzati és 

európai 

parlamenti 

képviselőválasztá

ssal kapcs fa

Város-

községgazdálk.  

egyéb 

szolgáltatások 

Közterület 

rendjének 

fenntartása

Támogatási célú 

finanszírozási 

műveletek

Összesen

Óvodai 

nevelés, 

ellátás 

szakmai 

feladatai

Óvodai 

nevelés, 

ellátás 

működtetési 

feladatai

Óvodai 

intézményi 

étkeztetés

Támogatási célú 

finanszírozási 

műveletek

Összesen

Ifjúság- 

egészségügyi 

gondozás

Idősek, 

demens 

betegek 

nappali 

ellátása

Gyermekjóléti 

szolgáltatások

Gyermekek 

napközbeni 

ellátása

 Házi 

segítségnyújtás
Családsegítés

Szociális 

étkeztetés

Iskolai 

intézményi 

étkeztetés

Támogatási célú 

finanszírozási 

műveletek

Összesen

Kormányzati 

funkciók 

összesen

011130 016010 066020 031030 018030 091110 091140 096010 018030 074032 102030 104042 104030 107052 107054 107051 096020 018030

Önkormányzatok 

igazgatási 

tevékenysége

Mezőőrök

Közterület 

rendjének 

fenntartása

 Önkormányzatok 

elszámolásai a 

költségvetési 

szerveikkel

Óvodai 

nevelés, ellátás

Óvodai 

nevelés, ellátás

Óvodai 

intézményi 

étkeztetés

 Önkormányzatok 

elszámolásai a 

költségvetési 

szerveikkel

 Ifjúság-

egészségügyi 

gondozás

 Idősek nappali 

ellátása

Gyermekjóléti 

szolgáltatás

Családi napközi 

ellátás

 Házi 

segítségnyújtás
Családsegítés

Szociális 

étkeztetés

Isk. intézményi 

étkeztetés

 Önkormányzatok 

elszámolásai a 

költségvetési 

szerveikkel

841126 841403 842421 841907 851011 851011 562912 841907 869042 881011 889201 889102 889922 889924 889921
562913 és 

5629202
841907

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

124 303 1 360 5 845 5 161 136 669 124 721 6 372 131 093 22 762 4 579 5 596 5 844 3 132 4 163 1 218 16 192 63 486 350 188 1. Személyi juttatások

33 966 375 1 651 1 467 37 459 37 175 1 720 38 895 6 214 1 236 1 511 1 578 846 1 124 329 4 333 17 171 97 732 2.
Munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó

64 409 681 500 1 500 67 090 635 16 253 21 076 37 964 4 311 6 358 471 434 263 424 997 56 233 69 491 320 984 3. Dologi és egyéb folyó  kiadások 

0 0 0 56 400 4. Támogatásértékű kiadások

0 0 0 0 5.
Előző évi előirányzat-, 

pénzmaradvány átadás

0 0 0 79 155 6.
Végleges pénzeszközátadás államh. 

kívülre

0 0 0 40 930 7. Társad. És szocpol. Jutt

0 0 0 504 486 8.
Költségv. szervnek folyósított 

támogatás

222 678 2 416 7 996 8 128 0 241 218 162 531 16 253 29 168 0 207 952 33 287 12 173 7 578 7 856 4 241 5 711 2 544 76 758 0 150 148 1 449 875 9.
Pf. működési célú költségvetési 

kiadás (1+…+8)

0 0 0 10 831 10. Tartalékok

0 27 790

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 621 11.
Pf. Nélküli működési célú 

költségvetési kiadás

222 678 2 416 7 996 8 128 0 241 218 162 531 16 253 29 168 0 207 952 33 287 12 173 7 578 7 856 4 241 5 711 2 544 76 758 0 150 148 1 488 496 12.
Költségvetési működési kiadások 

(9+11)

0 0 0 13. Működési célú hitel visszafizetése

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14. Finanszírozási működési kiadások 

222 678 2 416 7 996 8 128 241 218 162 531 16 253 29 168 0 207 952 33 287 12 173 7 578 7 856 4 241 5 711 2 544 76 758 0 150 148 1 488 496 15.
Működési kiadások összesen 

(12+14)

0 0 0 56 737 16. Felújítási kiadások

0 0 0 107 312 17. Beruházási kiadások

0 0 0 2 500 18. Pénzügyi befektetések kiadásai

0 0 0 0 19. Támogatásértékű kiadások

0 0 0 3 827 20.
Végleges pénzeszközátadás államh. 

kívülre

0 0 0 0 21. Kölcsönnyújtás

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 376 22.
Pf. Felhalmozási célú költségvetési 

kiadás (16+…+21)

0 0 0 483 763 23. Felhalmozási céltartalék

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 483 763 25. Pf. nélküli költségvetési kiad.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 654 139 26.
Költségvetési felhalmozási 

kiadások (22+24)

0 0 0 27. Felhalmozási célú hitel visszafizetése

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.
Finanszírozási felhalmozási 

kiadások

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 654 139 29.
Felhalmozási kiadások összesen 

(25+27)

222 678 2 416 7 996 8 128 241 218 162 531 16 253 29 168 0 207 952 33 287 12 173 7 578 7 856 4 241 5 711 2 544 76 758 0 150 148 2 142 635 30. Kiadások összesen (15+28)

0 0 0 0

18 220 18 220 366 19 727 20 093 68 250 5 230 168 9 100 38 784 53 600 163 334 31 Intézményi működési bevételek

0 0 0 212 850 32
Önkormányzat sajátos működési 

bevételei

0 0 0 464 165 33
Önkormányzat költségvetési 

támogatása

0 0 0 27 537 34
Támogatásértékű műk. bevételek, 

kiegészítések

0 0 0 7 880 35 Támogatásértékű felhalm. bevételek

702 2 217 2 919 0 0 43 919 36
Műk. célú végleges pe.átvétel államh. 

kívülről

0 0 0 4 492 37
Felhalm.c.végleges pe.átvétel 

államh.kívülről

0 0 0 4 276 38 Felhalmozási és tőke jellegű bevételei

0 0 0 0 39
Működési támogatási kölcsönök 

visszatérülése

0 0 0 150 40
Felhalm. c. támog. kölcsön 

igénybevét,, visszatér.

220 079 220 079 187 859 187 859 96 548 96 548 504 486 41 Felügyeleti szertől kapott támogatás

18 922 2 217 0 0 220 079 241 218 0 366 19 727 187 859 207 952 68 250 0 5 230 168 0 9 100 38 784 96 548 150 148 1 433 089 42
Pf. Költségvetési bevételek 

(30+…+40)

0 0 0 709 546 43 Pénzforgalom nélküli bevételek

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 709 546 44 Pf. Nélküli költségvetési bevételek

18 922 2 217 0 0 220 079 241 218 0 366 19 727 187 859 207 952 68 250 0 5 230 168 0 9 100 38 784 96 548 150 148 2 142 635 45 Költségvetési bevételek (41+43)

0 0 0 0 46 Működési célú hitel 

0 0 0 0 47 Felhalmozási célú hitel 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 Finanszírozási bevételek (45+46)

18 922 2 217 0 0 220 079 241 218 0 366 19 727 187 859 207 952 68 250 0 5 230 168 0 9 100 38 784 96 548 150 148 2 142 635 49 Bevételek összesen(44+47)

0

KIADÁSOK

Óvoda tevékenységei kormányzati funkciónként
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Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi

 bevételeinek és kiadásainak részletezése kormányzati funkciónként

Címrend

Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat tevékenységei kormányzati funkciónkéntPolgármesteri Hivatal tevékenységei kormányzati funkciónként

BEVÉTELEK

Oldal 17



15. számú melléklet

Ezer Ft

Sorszám Bevételi jogcímek 2014.évi előirányzat

1 2 3

1. Önkormányzat működési támogatásai ( 1.1+…+1.6.)  391 764     
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  129 312     
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása  166 512     
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása  77 674     
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása  10 578     
1.5. Működési céli központosított előirányzatok  6 508     
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  1 180     
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+…2.5.)  15 500     
2.1. Elvonások és befizetések bevételei

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3. Műlödési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei  15 500     
2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.  -     
3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás

4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)  212 850     
4.1. Helyi adók (4.1.1+4.1.2.)  177 000     
4.1.1. -Vagyoni típusú adók

4.1.2. -Termékek és szolgáltatások adói

4.2. Gépjárműadó  25 000     
4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4. Egyéb közhatalmi bevételek  10 850     
5. Működési bevételek (5.1.+…+5.10.)  145 120     
5.1. Készletértékesítés ellenértéke  37 200     
5.2. Szolgáltatások ellenértéke  1 000     
5.3 Közvetített szolgáltatások értéke  26 000     
5.4. Tulajdonosi bevételek  21 036     
5.5. Ellátási díjak

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  27 943     
5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése  1 617     
5.8. Kamatbevételek  6 000     
5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  6 926     
5.10. Egyéb működési bevételek  17 398     
6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)  -     
6.1. Immateriális javak értékesítése

6.2. Ingatlanok értékesítése

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4. Részesedések értékesítése

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7. Működési célú átvett pénzeszközök ( 7.1.+…+7.3.)  1 109     
7.1. Működési célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  1 109     
7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)  4 492     
8.1. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz  4 492     
8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSZESEN: ( 1+…+8)  770 835     
10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)  -     
10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3. Rövid lejáratő hitelek, kölcsönök felvétele

11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+…+11.4.)  -     
11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12. Maradvány igénybevételem (12.1.+12.2.)  611 053     
12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele  611 053     
12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13. Belföldi finnanszírozás bevételei (13.1+…+13.3.)  -     
13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3. Betétek megszüntetése

14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1+…14.4)  -     
14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4. Külföldi hitelek,kölcsönök felvétele

15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+…+15.)  611 053     
17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :(9+16)  1 381 888     

Tárnok Nagyközség Önkormányzat
2014. évi költségvetés

KÖTELEZŐ  FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK



Ezer forint

Sorszám Kiadási jogcímek 2014. évi előirányzat
1 2 3

1. Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5)  737 705     
 1.1 Személyi juttatások  286 663     
 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  81 176     
 1.3 Dologi kiadások  264 514     
 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai  23 579     
 1.5 Egyéb működési célú kiadások  81 773     
 1.6  - az 1.5-ből : -elvonások és befizetések

 1.7  -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

 1.8  -- Visszatérítendő  kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

 1.9  -- Visszatérítendő  kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

 1.10  -- Egyéb működési célútámogatások ÁH-n belülre  34 500     

 1.11  -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

 1.12  -- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

 1.13  -- Árkiegészítések, ártámogatások

 1.14  -- Kamattámogatások

 1.15  -- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre  47 273     

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)  62 394     
 2.1 Beruházások  46 394     
 2.2  2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

 2.3 Felújítások  13 500     
 2.4 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

 2.5 Egyéb felhalmozási kiadások  2 500     
 - a 2.5-ből

 2.6  -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

 2.7  -- Visszatérítendő  kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

 2.8  -- Visszatérítendő  kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

 2.9  -- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

 2.10  -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

 2.11  -- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

 2.12  -- Lakástámogatás

 2.13  -- Egyébfelhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

3. Tartalékok (3.1+3.2)  -     
 3.1 Általános tartalék

 3.2 Céltartalék

4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)  800 099     
5. Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+…+5.3)  -     
 5.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

 5.2 Likviditási célú  hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

 5.3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1+…6.4)  -     
 6.1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

 6.2 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

 6.3 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

 6.4 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1+…7.4)  -     
 7.1 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

 7.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

 7.3 Pénzeszközök betétként elhelyezése

 7.4 Pénzügyi lízing kiadásai

8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1+…8.4)  -     
 8.1 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

 8.2 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

 8.3 Külföldi értékpapírok beváltása

 8.4 Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése

9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+…+8)  -     
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)  800 099     

1. Költségvetési többlet/ hiány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-) -29 264     

2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)  611 053     

Tárnok Nagyközség Önkormányzat

2014. évi költségvetés

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE



16. számú melléklet

Ezer Ft

Sorszám Bevételi jogcímek 2014.évi előirányzat

1 2 3

1. Önkormányzat működési támogatásai ( 1.1+…+1.6.)  26 413     
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5. Működési céli központosított előirányzatok

1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  26 413     
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+…2.5.)  12 037     
2.1. Elvonások és befizetések bevételei

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3. Műlödési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei  12 037     
2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.  7 880     
3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei  7 880     
3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás

4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)  -     
4.1. Helyi adók (4.1.1+4.1.2.)

4.1.1. -Vagyoni típusú adók

4.1.2. -Termékek és szolgáltatások adói

4.2. Gépjárműadó

4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4. Egyéb közhatalmi bevételek

5. Működési bevételek (5.1.+…+5.10.)  18 214     
5.1. Készletértékesítés ellenértéke

5.2. Szolgáltatások ellenértéke

5.3 Közvetített szolgáltatások értéke

5.4. Tulajdonosi bevételek

5.5. Ellátási díjak  18 140     
5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  74     
5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8. Kamatbevételek

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10. Egyéb működési bevételek

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)  4 276     
6.1. Immateriális javak értékesítése

6.2. Ingatlanok értékesítése

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  276     
6.4. Részesedések értékesítése  4 000     
6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7. Működési célú átvett pénzeszközök ( 7.1.+…+7.3.)  41 702     
7.1. Működési célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  41 702     
7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)  150     
8.1. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről  150     
8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz  -     
8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSZESEN: ( 1+…+8)  110 672     
10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)  -     
10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3. Rövid lejáratő hitelek, kölcsönök felvétele

11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+…+11.4.)  -     
11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12. Maradvány igénybevételem (12.1.+12.2.)  98 493     
12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele  98 493     
12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13. Belföldi finnanszírozás bevételei (13.1+…+13.3.)  -     
13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3. Betétek megszüntetése

14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1+…14.4)  -     
14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4. Külföldi hitelek,kölcsönök felvétele

15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+…+15.)  98 493     
17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :(9+16)  209 165     

Tárnok Nagyközség Önkormányzat
2014. évi költségvetés

ÖNKÉNT VÁLLALT  FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK



Ezer forint

Sorszám Kiadási jogcímek 2014. évi előirányzat
1 2 3

1. Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5)  161 016     
 1.1 Személyi juttatások  36 194     
 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  9 603     
 1.3 Dologi kiadások  44 087     
 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai  17 350     
 1.5 Egyéb működési célú kiadások  53 782     
 1.6  - az 1.5-ből : -elvonások és befizetések

 1.7  -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

 1.8  -- Visszatérítendő  kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

 1.9  -- Visszatérítendő  kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

 1.10  -- Egyéb működési célútámogatások ÁH-n belülre  21 900     
 1.11  -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

 1.12  -- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

 1.13  -- Árkiegészítések, ártámogatások

 1.14  -- Kamattámogatások

 1.15  -- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre  31 882     
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)  107 982     
 2.1 Beruházások  60 918     
 2.2  2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

 2.3 Felújítások  43 237     
 2.4 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

 2.5 Egyéb felhalmozási kiadások

 - a 2.5-ből

 2.6  -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

 2.7  -- Visszatérítendő  kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

 2.8  -- Visszatérítendő  kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

 2.9  -- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

 2.10  -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  2 808     
 2.11  -- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

 2.12  -- Lakástámogatás

 2.13  -- Egyébfelhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre  1 019     
3. Tartalékok (3.1+3.2)  522 384     
 3.1 Általános tartalék  10 831     
 3.2 Céltartalék  511 553     
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)  791 382     
5. Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+…+5.3)  -     
 5.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  -     
 5.2 Likviditási célú  hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

 5.3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1+…6.4)  -     
 6.1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

 6.2 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

 6.3 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

 6.4 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1+…7.4)  -     
 7.1 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

 7.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

 7.3 Pénzeszközök betétként elhelyezése

 7.4 Pénzügyi lízing kiadásai  -     
8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1+…8.4)  -     
 8.1 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

 8.2 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

 8.3 Külföldi értékpapírok beváltása

 8.4 Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése

9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+…+8)  -     
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)  791 382     

1. Költségvetési többlet/hiány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-) -680 710     

2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)  98 493     

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

2014. évi költségvetés

Tárnok Nagyközség Önkormányzat

ÖNKÉNT VÁLLALT  FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK



17. számú melléklet

Ezer Ft

Sorszám Bevételi jogcímek 2014.évi előirányzat

1 2 3

1. Önkormányzat működési támogatásai ( 1.1+…+1.6.)  45 988     
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  45 988     
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5. Működési céli központosított előirányzatok

1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+…2.5.)  -     
2.1. Elvonások és befizetések bevételei

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3. Műlödési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.  -     
3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás

4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)  -     
4.1. Helyi adók (4.1.1+4.1.2.)

4.1.1. -Vagyoni típusú adók

4.1.2. -Termékek és szolgáltatások adói

4.2. Gépjárműadó

4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4. Egyéb közhatalmi bevételek

5. Működési bevételek (5.1.+…+5.10.)  -     
5.1. Készletértékesítés ellenértéke

5.2. Szolgáltatások ellenértéke

5.3 Közvetített szolgáltatások értéke

5.4. Tulajdonosi bevételek

5.5. Ellátási díjak

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8. Kamatbevételek

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10. Egyéb működési bevételek

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)  -     
6.1. Immateriális javak értékesítése

6.2. Ingatlanok értékesítése

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4. Részesedések értékesítése

6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7. Működési célú átvett pénzeszközök ( 7.1.+…+7.3.)  1 108     
7.1. Működési célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről

7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz  1 108     
7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)  -     
8.1. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSZESEN: ( 1+…+8)  47 096     
10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)  -     
10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3. Rövid lejáratő hitelek, kölcsönök felvétele

11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+…+11.4.)  -     
11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12. Maradvány igénybevételem (12.1.+12.2.)  -     
12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13. Belföldi finnanszírozás bevételei (13.1+…+13.3.)  -     
13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3. Betétek megszüntetése

14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1+…14.4)  -     
14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4. Külföldi hitelek,kölcsönök felvétele

15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+…+15.)  -     
17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :(9+16)  47 096     

2014. évi költségvetés
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Ezer forint

Sorszám Kiadási jogcímek 2014. évi előirányzat
1 2 3

1. Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5)  46 668     
 1.1 Személyi juttatások  26 042     
 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  6 955     
 1.3 Dologi kiadások  13 671     
 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

 1.5 Egyéb működési célú kiadások

 1.6  - az 1.5-ből : -elvonások és befizetések

 1.7  -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

 1.8  -- Visszatérítendő  kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

 1.9  -- Visszatérítendő  kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

 1.10  -- Egyéb működési célútámogatások ÁH-n belülre

 1.11  -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

 1.12  -- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

 1.13  -- Árkiegészítések, ártámogatások

 1.14  -- Kamattámogatások

 1.15  -- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)  -     
 2.1 Beruházások

 2.2  2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

 2.3 Felújítások

 2.4 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

 2.5 Egyéb felhalmozási kiadások

 - a 2.5-ből

 2.6  -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

 2.7  -- Visszatérítendő  kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

 2.8  -- Visszatérítendő  kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

 2.9  -- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

 2.10  -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

 2.11  -- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

 2.12  -- Lakástámogatás

 2.13  -- Egyébfelhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

3. Tartalékok (3.1+3.2)  -     
 3.1 Általános tartalék

 3.2 Céltartalék

4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)  46 668     
5. Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+…+5.3)  -     
 5.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

 5.2 Likviditási célú  hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

 5.3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1+…6.4)  -     
 6.1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

 6.2 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

 6.3 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

 6.4 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1+…7.4)  -     
 7.1 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

 7.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

 7.3 Pénzeszközök betétként elhelyezése

 7.4 Pénzügyi lízing kiadásai

8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1+…8.4)  -     
 8.1 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

 8.2 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

 8.3 Külföldi értékpapírok beváltása

 8.4 Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése

9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+…+8)  -     
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)  46 668     

1. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-)  428     

2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)  -     

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Tárnok Nagyközség Önkormányzat
2014. évi költségvetés

ÁLLAMIGAZGATÁSI  FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK



Megnevezés
Sor   

szám
2014. évre 2015. évre 2016. évre

1 2 3 4 5

Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa

visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális 

javak áfa-ja)

Önkormányzatok sajátos működési bevételei 02 212 850 210 000 220 000

Önkormányzatok költségvetési támogatása 03 437 752 420 000 400 000

Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 04 27 537 21 537 21 709

Végleges pénzeszközátvétel Áh-n kívülről 05 43 919 0 0

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 06

Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek 

összesen (1.+..+6.)
07 878 392 789 537 783 849

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 08 90 005 16 000 14 000

Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen 09 90 005 16 000 14 000

Költségvetési működési bevételek (7.+9.) 10 968 397 805 537 797 849

Rövid lejáratú hitelek 11

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 12

Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.) 13 0 0 0

Működési célú bevételek összesen (10.+13.) 14 968 397 805 537 797 849

Személyi juttatások 15 350 188 300 000 300 000

Munkaadókat terhelő járulékok 16 97 732 92 845 92 845

Támogatásértékű kiadások 18 56 400 40 000 40 000

Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás 19 0

Végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre 20 79 155 40 000 50 000

Társad. És szocpol jutt 21 40 930 15 000 15 450

Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások 

összesen (15.+…+21.)
22 938 389 752 845 768 295

Tartalékok 23 38 621 8 846 16 554

Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen 24 38 621 8 846 16 554

Költségvetési működési kiadások (22.+24.) 25 977 010 761 691 784 849

Rövid lejáratú hitel visszafizetése 26 0

Rövid lejáratú hitel kamata 27

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 28

Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+28.) 29 0 0 0

Működési célú kiadások összesen (25.+29.) 30 977 010 761 691 784 849

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 31 4 276 0 30 000

Fejlesztési célú támogatások 32 26 413

Támogatásértékű bevételek,kiegészítések 33 7 880

Végleges pénzeszközátvétel 34 4 492

Felhalmozási áfa visszatérülése 35

Értékesített tárgyi eszköz és immateriális javak áfa-ja 36 7 000 0 7 500

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 37 150 100 100

Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek 

összesen (31.+..+37.)
38 50 211 100 37 600

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 39 619 541

Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen 40 619 541 0 0

Költségvetési felhalmozási bevételek (38.+40.) 41 669 752 100 37 600

Hosszú lejáratú hitel, kötvénykibocsátás 42 0

Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen 43 0 0 0

Felhalmozási célú bevételek (41.+43.) 44 669 752 100 37 600

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 45 107 312 20 000 50 000

Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 46 56 737

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa 

befizetés
47

7 000 0 0

Pénzügyi befektetések 48 2500

Támogatásértékű kiadások 49 0

Végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre 50 3 827

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 51 0 0 0

Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások 

összesen (45.+…+51.)
52 177 376 20 000 50 000

Tartalékok 53 483 763 23 945 18 425

Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen 54 483 763 23 945 599

Költségvetési felhalmozási kiadások (52.+54.) 55 661 139 43 945 50 599

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 56 0

Hosszú lejáratú hitel kamata 57

Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen 58 0 0 0

Felhalmozási célú kiadások összesen (55.+58.) 59 661 139 43 945 50 599

Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+38.) 60 928 603 789 637 821 449

Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+40.) 61 709 546 16 000 14 000

Finanszírozási bevételek (13.+43.) 62 0 0 0

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (60.+61.+62.) 63 1 638 149 805 637 835 449

64

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (63.+64.) 65 1 638 149 805 637 835 449

Költségvetési pénzforgalmi kiadások (22.+52.) 66 1 115 765 772 845 818 295

Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (24.+54.) 67 522 384 32 791 17 153

Finanszírozási kiadások (29.+58.) 68 0 0 0

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (66.+67.+68.) 69 1 638 149 805 636 835 448

70

KIADÁSOK ÖSSZESEN (69+70.) 71 1 638 149 805 636 835 448

270 000

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az 

értékesített tárgyi és immateriális javak áfa-ja és 

hosszúlejáratú hitel kamata)

17 313 984 265 000

I. Működési bevételek és kiadások

01 156 334 138 000 142 140

18. számú melléklet

Tárnok Nagyközség Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és 

kiadásainak
2014-2015-2016. évi alakulását külön bemutató mérleg



január február március április május június július augusztus szeptember október november december

 187 859      15 408      15 408      15 408      15 408      16 758      15 608      15 608      15 608      15 608      15 608      15 608      15 821     

 96 548      7 217      7 217      7 217      7 217      8 486      8 486      8 486      8 486      8 486      8 486      7 886      8 878     

 220 079      17 546      17 546      17 546      17 546      18 946      18 546      18 746      18 746      18 746      18 746      18 746      18 673     

Összesen  504 486      40 171      40 171      40 171      40 171      44 190      42 640      42 840      42 840      42 840      42 840      42 240      43 372     

Finanszírozás

19. sz. melléklet

2014. évi 

előirányzat

Mesevár Óvoda

Tárnoki Szociális és Védőnői Szolg.

Tárnoki Polgármesteri Hivatal



20. számú melléklet

Kiadások
2014. évi 

terv
Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

Intézményi bevételek 163 334 14 088 14 088 14 088 14 088 19 164 14 088 14 088 3 593 14 088 14 088 14 088 13 785

Önk-i sajátos műk. bev. 212 850 15 750 37 200 64 000 6 500 5 750 2 500 2 000 1 650 41 000 31 000 4 000 1 500

Átengedett központi adók 25 000 250 500 10 000 500 250 1 000 500 500 10 000 500 500 500

Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek 10 850 500 1 700 2 000 1 000 500 1 000 1 000 650 1 000 500 500 500

Helyi adóbevételek 177 000 15 000 35 000 52 000 5 000 5 000 500 500 500 30 000 30 000 3 000 500

Önkormányzatok költségvetési támogatása 464 165 35 294 35 294 35 294 37 042 63 440 37 782 37 794 37 294 36 294 36 294 36 294 36 049

Helyi önkormányzat  működésének ált  támogatása 175 300 13 961 13 961 13 961 13 961 14 961 14 961 14 961 14 961 14 961 14 961 14 961 14 729

Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok 166 512 13 876 13 876 13 876 13 876 13 876 13 876 13 876 13 876 13 876 13 876 13 876 13 876

Szociális és gyermekvédelmi feladatok 74 755 5 741 5 741 5 741 6 741 6 741 7 110 7 241 6 741 5 741 5 741 5 741 5 735

Kulturális feladatok 10 578 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 876

Központosított előirányzatok 7 108 542 542 542 542 1 142 542 542 542 542 542 542 546

Önkormányzatok kiegészítő támogatása 3 499 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 287

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 26 413 748 25 546 119

Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívülről 43 919 4 560 4 560 4 560 4 000 4 000 4 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 239

Támogatásértékű működési bevételek 27 537 1 592 1 292 1 292 2 429 2 592 2 792 2 792 2 792 2 792 2 792 2 792 1 588

TB-tól átvett pénzeszk. 15 500 1 292 1 292 1 292 1 292 1 292 1 292 1 292 1 292 1 292 1 292 1 292 1 288

Áh-n belülről 12 037 300 1 137 1 300 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 300

Pénzmaradvány  90 005     6500 6500 13 000 7 773 17 000 17 000 16 000 2 232 2 000 2 000 0

Működési bevételek (1.-6.) 1 001 810 71 284 98 934 125 734 77 059 102 719 78 162 76 674 64 329 99 406 89 174 62 174 56 161

Pénzmaradvány 619 541 1 976 0 4 736 6 000 90 000 116 000 100 000 100 000 100 000 100 829 0

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4 276 0 0 0 0 276 0 0 0 0 4 000 0 0

Pénzügyi bef. bevétele 0

Tárgyi eszk. és immat. javak értékesítése 276 0 0 276

Önk. sajátos felhalm. bevételei 4 000 4 000

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 492 4 492

Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7 880 7 880

Kölcsönök visszatérülése 150 0 0 50 0 0 50 0 0 25 0 0 25

Felhalmozási bevételek      (8.-11.) 636 339 0 1 976 50 4 736 10 768 97 930 116 000 100 000 100 025 104 000 100 829 25

Hitelek, kölcsönök bevételei 0

Összes bevétel (7.+12.+13.) 1 638 149 71 284 100 910 125 784 81 795 113 487 176 092 192 674 164 329 199 431 193 174 163 003 56 186

 

Kiadások
2014. évi 

terv
Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Személyi juttatás 350 188 27 466 27 466 27 466 30 466 28 466 30 466 29 466 29 466 29 466 31 337 29 466 29 191

Járulékok 97 732 7 750 7 750 8 550 8 225 8 365 8 000 8 270 8 265 8 270 8 270 8 270 7 747

Dologi kiadás 320 984 22 450 22 450 20 450 29 233 29 273 19 200 32 072 16 696 27 450 36 030 33 000 32 680

Működési célú pénzeszközátadás Áh-n kívülre 79 155 6 498 6 498 6 498 6 498 7 498 15 826 8 004 8 490 8 498 2 352 2 495

Támogatásértékű működési kiadás 56 400 1 000 4 700 5 700 5 700 5 700 5 300 4 700 4 700 4 700 4 700 4 654 4 846

Önk. által folyósított ellátás 40 930 3 233 3 233 4 233 4 233 4 233 4 333 4 333 3 333 2 773 2 333 2 333 2 327

Előző évi pmaradvány átadás 0

Tartalék 38 621 2 000 3 000 9 500 8 000 4 000 3 629 2 420 3 208 2 364 500

Működési kiadások (15.+…+22.) 984 010 61 899 74 097 75 897 93 855 90 535 78 797 98 296 72 884 84 357 93 532 80 575 79 286

Felújítás 56 737 5 000 15 000 15 000 15 000 6 737

Beruházás 109 812 4 000 2 000 9 500 10 500 5 000 15 054 28 000 26 819 8 939

Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áh-n kívülre 3 827 590 708 1219 1310

Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0

Támogatási kölcsön nyújtása 0

Tartalék 483 763 12 000 100 000 100 000 103 310 110 000 48 760 9 693

Felhalmozási kiadások összesen (24+…+33.) 654 139 0 0 4 590 2 000 21 500 116 208 121 219 134 674 153 000 82 316 18 632 0

Hitelek, kölcsönök kiadásai 0 0

Összes kiadás 23.+34.+35. 1 638 149 61 899 74 097 80 487 95 855 112 035 195 005 219 515 207 558 237 357 175 848 99 207 79 286



 
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete        

 
Előterjesztés 

 
A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére 

 
Tárgy:  Beszámoló Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2014. évi 

költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. félévi alakulásáról 
szóló beszámolót az alábbiak szerint terjesztem elő: 
 
I. Bevételek alakulása 
 
A Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének eredeti bevételi 
főösszege 963.916 eFt volt, melyet a Képviselő-testület négy alkalommal módosított. A 
módosított bevételi előirányzat 1.638.149 eFt, amely az első félév folyamán 506.965 
eFt-tal teljesült. 
 
A pénzforgalmi bevételeink jogcímenkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult: 
 Bevétel jogcíme   Teljesítés 

összeg ezer Ft 
Intézményi működési bevételek 96.731 
Önkormányzat sajátos működési bevételei 108.376 
Önkormányzat költségvetési támogatása 259.505 
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 276 
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 26.366 
Végleges pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 15.590 
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 121 
            Pénzforgalmi költségvetési bevételek összesen 506.965 
            Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek összesen  0 
            Költségvetési bevételek összesen 506.965 
Finanszírozási bevétel 0 
           Bevételek összesen 506.965 
 
 
 
Tárnok Nagyközség Önkormányzat bevételeinek előirányzat-teljesülés csoportonkénti 
alakulását az előterjesztés melléklete (1. sz. főtábla) tartalmazza. 
 
 
 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 
Polgármestere 
2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 
23-387-041 



1. Intézményi működési bevételek  
 
A 2014. évben az intézményi működési bevételeink eredeti előirányzata 145.065 eFt 
volt, ami a módosítások után 163.334 eFt-ra nőtt. A féléves teljesítés 96.731 eFt (59%), 
ami az időarányosat meghaladja. A Hivatal bevételei elmaradásának oka, hogy a 
szerződéseket az év folyamán sikerült a megváltozott jogszabályi háttérnek 
megfelelően újrakötni, így csökkennek a továbbszámlázások, és az azokból származó 
bevételek. Ezzel párhuzamosan és emiatt magasabb az intézmények időarányos 
teljesítése. 
 
 2. Az Önkormányzat sajátos bevételei 
 
A helyi adóbevételeink eredeti előirányzata 177.000 eFt volt, melyet a Képviselő-
testület nem módosított. Helyi adók bevételeiből az első félév során 87.748 eFt (50%-
os) teljesítés realizálódott. Ebből az építményadó 12.559 eFt (50%-os teljesítés), a 
telekadó bevételünk 3.728 eFt (31%-os teljesítés), a magánszemélyek kommunális 
adója 12.406 eFt (62%-os teljesítés), míg az iparűzési adó 59.055 eFt (49 %-os 
teljesítés) bevételt eredményezett.  
 
Az átengedett központi adóbevételeknek (gépjárműadó) az eredeti előirányzata 25.000 
eFt, a teljesítés pedig 14.908 eFt–ra teljesült, ez 60%-os teljesülést jelent. 
 
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek eredeti előirányzata 10.350 eFt volt, ami a 
módosítások után 10.850 eFt-ra változott. A féléves teljesítés 5.720 eFt, ami 53 %-os 
teljesítés. A talajterhelési díj 4.000 eFt-os előirányzat mellett 3.027 eFt összegben 
teljesült, ez 76 %-os teljesülés. 
Pótlékok eredeti előirányzata 4.000 eFt, volt, teljesítése 2.163 eFt (54 %). Bírság és 
egyéb sajátos működési bevételekből az eredeti előirányzat 1.350 eFt volt, amely 395 
eFt-ra teljesült (29%). Egyéb sajátos bevételek eredeti előirányzata 1.000 eFt volt, 
módosítás nem történt, a teljesítése 15 eFt (2%). Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 
módosított előirányzatként szerepel a költségvetésben 500 eFt előirányzattal, melynek 
teljesítése 120 eFt (24 %) (4. sz. melléklet) 
 
3. Önkormányzat költségvetési támogatása 
 
Az idei évtől feladatfinanszírozás keretében kapja önkormányzatunk az állami 
támogatást. A központi költségvetéstől kapott támogatás eredeti előirányzata 420.624 
eFt volt. Az előirányzatot a visszaigényelt szociális kifizetések és a 
szerkezetátalakításból származó póttámogatások következtében 464.165 eFt-ra 
módosította a Képviselő-testület. A teljesítés 259.595 eFt, ami 56%-os teljesítést jelent. 
A központi költségvetésből származó bevételeink ütemezését kormányrendelet 
szabályozza, amely a Magyar Államkincstár közreműködésével érkezik hozzánk. 
Az eredeti előirányzathoz képest új előirányzati sor, a felhalmozási célú önkormányzati 
támogatás is megjelent a szeptemberi módosítással. Az előirányzat 26.413 eFt. Ez a 
központi költségvetésből az önkormányzatunk részére juttatott pályázati és egyéb 
támogatások: 25.546 eFt óvoda felújítás BM pályázatból, 119 eFt könyvtári 
érdekeltségnövelő pályázat, 748 eFt lízing törlesztés az adósságkonszolidáció keretén 
belül. 
 



4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 
 
Ezen bevételeknél az eredeti előirányzat 29.651 eFt volt, melyet a Képviselő-testület 
4.276 eFt-ra módosított. A teljesítés 276 eFt (6 %), ami az értékesített Suzuki nettó 
értéke. 
 
5. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 
 
Ennek a bevételi csoportnak az eredeti előirányzata 17.633 eFt volt, amit a Képviselő-
testület 35.417 eFt-ra módosított.  A teljesítése 26.366 eFt, ami 74 %-os teljesítés. Ezen 
belül működési célú támogatás értékű bevételként az OEP-től származó 8.309 eFt-ot, a 
közcélú foglalkoztatottak bértámogatásából 9.904 eFt-ot, és a központi költségvetésből 
származó 274 eFt mezőőri támogatást számoltuk el.  
Fejlesztési célú támogatás értékű bevételként pedig 7.880 eFt érkezett az önkormányzat 
számlájára, ami a bölcsődeépítés támogatásának első részlete. (6. sz. melléklet) 
 
6. Végleges pénzeszköz átvétel  
 
Ezen az előirányzati soron a csatornázással kapcsolatos – immár az önkormányzat 
számlájára befizetendő – 40.000 eFt lakossági közműfejlesztési hozzájárulást terveztük. 
A félév során a felhalmozási célú előirányzatokkal módosítva a módosított előirányzat 
48.411 eFt-ra változott.  Átvett pénzeszközként került elszámolásra az országgyűlési 
választások és az EP választások kiadásaira a központi költségvetésből a Hivatal 
számlájára utalt 2.919 eFt. Az első félévben a lakossági befizetésből 7.179 eFt bevétel 
érkezett a számlánkra, közérdekű kötelezettségvállalásként 1.000 eFt működési 
pénzeszköz átvétel és 4.492 eFt fejlesztési célú pénzeszköz átvétel történt. 
 
7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 
 
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése eredeti előirányzata 150 eFt volt. 
A teljesítés 121 eFt, ami a nyújtott lakáskölcsön és szociális kölcsön törlesztése.  
 
II. Kiadások alakulása 
 
A költségvetési kiadások eredeti előirányzata 963.916 eFt, módosított előirányzata 
1.638.149 eFt. Az első félév kiadásának teljesítése 487.727 eFt-tal valósult meg. 
 
 Kiadás jogcíme  Teljesítés összeg 

e Ft 
Működési kiadások 464.618 
Felhalmozási kiadások (beruházás) 15.367 
Felhalmozási kiadások (felújítás) 7.742 
 Pénzforgalmi költségvetési kiadások összesen 487.727 
Céltartalékok 0 
Általános tartalékok 0 
 Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások összesen 0 
 Költségvetési kiadások összesen 487.727 
Hitelek kölcsönök kiadásai  0 
 Finanszírozási kiadások összesen 0 
 Kiadások összesen 487.727 
 



Tárnok Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetési kiadásának és 
teljesülésének szöveges értékelése, elemzése során láthatóvá válik, hogy a gazdálkodás 
szoros, szigorú, mértéktartó irányvonal mentén halad. A kifizetések %-os mutatói is jól 
tükrözik e tendenciát. 
 
Tárnok Nagyközség Önkormányzata kiadásainak előirányzat-teljesülés csoportonkénti 
alakulását az előterjesztés melléklete tartalmazza (2. sz. főtábla). 
 
1. Működési kiadások 
 
a) A személyi juttatások eredeti előirányzata a 2014. évben 329.596 eFt volt, 350.188 
eFt módosított előirányzat után 168.843 eFt összegben teljesült félévkor, mely a 
módosított előirányzat tekintetében 49 %-os teljesítés. 
 
b) Járulékok eredeti előirányzata 93.002 eFt volt, amely 97.732 eFt-ra módosult, a 
teljesítés 45.479 e Ft (48%), összefüggésben a személyi juttatásokkal. 
 
c) A dologi és egyéb folyó kiadások eredeti előirányzata 281.396 eFt volt, majd 
320.984 eFt módosított előirányzat mellett 151.777 eFt-ban teljesültek, melyek 47 %-os 
mutató mellett zárták az első félévet.  Ebből a Köz-Ért Kft. részére számla ellenében a 
feladat-ellátási szerződés alapján 21.673 eFt került kifizetésre. 
 
d) Támogatás értékű kiadások eredeti előirányzata 56.400 eFt volt, ami a félév során 
nem módosult, teljesítésként 25.946 eFt került kifizetésre, ez az előirányzat 70%-a. A 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére átutaltunk működési hozzájárulásként 
14.3750 eFt-ot, az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási 
Önkormányzati Társulás részére tagdíjként 11.571 eFt-ot. 
 
g) Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 
 
Ennek a kiadási sornak az eredeti előirányzata 65.973 eFt volt, ami 79.155 eFt-ra 
módosult. A féléves teljesítése 42.366 eFt, melyből 25.088 eFt a Köz-Ért Kft. részére 
lett átutalva, a további kifizetett támogatások részletezését pedig a 8. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
h) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 
 
Eredeti előirányzatként 27.990 eFt kiadás szerepelt, ami a módosításokkal 40.930 eFt-
ra változott és 30.207 eFt került kifizetésre szociális juttatásként, ami 74 %-os 
teljesítést mutat. 
 
2. Felhalmozási kiadások  
 
b) Önkormányzati beruházások eredeti előirányzata 14.000 eFt volt, a módosított 
előirányzat 107.312 eFt-ra változott. A teljesítés 10.378 eFt, ami 10%-os teljesítési 
arány. (9. számú melléklet) 
c) Pénzügyi befektetések kiadásai módosított előirányzatként szerepel a 
költségvetésben 2.500 eFt összeggel, ami a Köz-Ért Kft. törzstőke emelését jelenti és 
100%-ban át lett utalva a Kft. számlájára. 
e) Végleges pénzeszköz átadás eredeti előirányzata 1.179 eFt volt, melyet   3827 eFt-
ra módosított a testület. Ebből 1.179 eFt a DTV csatorna beruházáshoz kapcsolódó 



kezességvállalásra lett kifizetve, 410 eFt a Tárnokőr Egyesület részére, 900 eFt pedig a 
Köz-Ért Kft. részére lett átutalva fejlesztési célú pénzeszközként. 
 
3. Felújítás  
 
A felújítások eredeti előirányzatként nem szerepeltek a költségvetésben, de a félév 
során 56.737 eFt-ra módosította a testület az előirányzatot. A teljesítés 7.742 eFt volt, 
ami 14%-os teljesítést jelent. (10. sz. melléklet) 
 
6. Hitelek, kölcsönök kiadásai 
 
b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai előirányzati soron eredeti 
előirányzatként 19.810 eFt-ot terveztünk, a módosított előirányzat 0 Ft lett, tekintettel 
arra, hogy a Magyar Állam Tárnok Nagyközség Önkormányzatának tartozását teljes 
mértékben átvállalta az adósságkonszolidáció keretében.  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a határozati 
javaslatot fogadja el. 
 
A határozat elfogadásához az Mötv.  alapján egyszerű többség szükséges. 
 
Határozati javaslat 
 
A Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. 
évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót a határozat mellékletei 
szerint elfogadja.  
       
Tárnok, 2014. szeptember 11. 
                                                                                 
                                                                                     Szolnoki  Gábor 
                                                                                      polgármester 
 
 
Törvényességi felügyelet:      
     dr. Simon Mária 
       jegyző 



bevételek 1_ sz

 

2014. évi 

eredeti 

előirányzat

módosított ei.    

IV. hó

módosított ei.    

V. hó

módosított ei.    

VI. hó

módosított ei.    

IX. hó

Féléves     

teljesítés

Telj. %-

a

2014. évi 

eredeti 

előirányzat

módosított ei.    

IV. hó

módosított ei.    

V. hó

módosított ei.    

VI. hó

módosított ei.    

IX. hó

Féléves     

teljesítés

Telj. %-

a

2014. évi 

eredeti 

előirányzat

módosított ei.    

IV. hó

módosított ei.    

V. hó

módosított ei.    

VI. hó

módosított ei.    

IX. hó

Féléves     

teljesítés

Telj. %-

a

2014. évi 

eredeti 

előirányzat

módosított ei.    

IV. hó

módosított ei.    

V. hó

módosított ei.    

VI. hó

módosított ei.    

IX. hó

Féléves     

teljesítés

Telj. %-

a

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1. 54 775 54 775 54 775 54 775 71 421 47 850 67% 18 220 18 220 18 220 18 220 18 220 5 080 28% 72 070 72 070 72 070 72 070 73 693 43 801 59% 145 065 145 065 145 065 145 065 163 334 96 731 59%
500 500 500 500 0 0 500 500 500 500 0 0

32 559 32 559 32 559 32 559 50 711 38 540 76% 14 389 14 389 14 389 14 389 14 389 4 087 28% 56 748 56 748 56 748 56 748 56 754 33 216 59% 103 696 103 696 103 696 103 696 121 854 75 843 62%
15 716 15 716 15 716 15 716 14 710 5 435 37% 3 831 3 831 3 831 3 831 3 831 993 26% 15 322 15 322 15 322 15 322 16 939 10 585 62% 34 869 34 869 34 869 34 869 35 480 17 013 48%

6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 3 875 65% 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 3 875 65%
2. 212 350 212 350 212 350 212 350 212 850 108 376 51% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 350 212 350 212 350 212 350 212 850 108 376 51%

177 000 177 000 177 000 177 000 177 000 87 748 50% 177 000 177 000 177 000 177 000 177 000 87 748 50%
25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 14 908 60% 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 14 908 60%
10 350 10 350 10 350 10 350 10 850 5 720 53% 10 350 10 350 10 350 10 350 10 850 5 720 53%

3. 420 624 420 624 428 964 428 964 464 165 259 505 56% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 624 420 624 428 964 428 964 464 165 259 505 56%
167 536 167 536 175 300 175 300 175 300 91 156 52% 167 536 167 536 175 300 175 300 175 300 91 156 52%
166 512 166 512 166 512 166 512 166 512 83 855 50% 166 512 166 512 166 512 166 512 166 512 83 855 50%

70 180 70 180 68 886 68 886 74 755 44 796 60% 70 180 70 180 68 886 68 886 74 755 44 796 60%
10 578 10 578 10 578 10 578 10 578 5 501 52% 10 578 10 578 10 578 10 578 10 578 5 501 52%

5 818 5 818 6 508 6 508 7 108 4 285 60% 5 818 5 818 6 508 6 508 7 108 4 285 60%
1 180 1 180 3 499 3 499 100% 1 180 1 180 3 499 3 499 100%

26 413 26 413 100% 26 413 26 413 100%
4. 29 651 29 651 29 651 4 000 4 276 276 6% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 651 29 651 29 651 4 000 4 276 276 6%

25 651 25 651 25 651 0 276 276 100% 25 651 25 651 25 651 0 276 276 100%
0 0 0 0 0 0

4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 0 0% 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 0 0%
5. 17 633 17 633 17 633 17 633 35 417 26 366 74% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 633 17 633 17 633 17 633 35 417 26 366 74%

17 633 17 633 17 633 17 633 27 537 18 486 67% 17 633 17 633 17 633 17 633 27 537 18 486 67%
7 880 7 880 100% 0 0 0 0 7 880 7 880 100%

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

6. 40 000 40 000 93 348 94 348 45 492 12 671 28% 0 0 1 108 1 108 2 919 2 919 100% 0 0 0 0 0 0 40 000 40 000 94 456 95 456 48 411 15 590 32%

40 000 40 000 63 310 64 310 41 000 8 179 20% 1 108 1 108 2 919 2 919 100% 40 000 40 000 64 418 65 418 43 919 11 098 25%
30 038 30 038 4 492 4 492 100% 0 0 30 038 30 038 4 492 4 492 100%

7. 100 100 100 100 150 121 81% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 150 121 81%

100 100 100 100 150 121 81% 100 100 100 100 150 121 81%
0 0 0 0 0 0

8. 0 0 0 0 0 0

A 775 133 775 133 836 821 812 170 833 771 455 165 55% 18 220 18 220 19 328 19 328 21 139 7 999 38% 72 070 72 070 72 070 72 070 73 693 43 801 59% 865 423 865 423 928 219 903 568 928 603 506 965 55%
9. 98 493 709 546 709 546 709 546 709 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 493 709 546 709 546 709 546 709 546 0 0%

74 781 90 005 90 005 90 005 90 005 74 781 90 005 90 005 90 005 90 005 0 0%
23 712 619 541 619 541 619 541 619 541 23 712 619 541 619 541 619 541 619 541 0 0%

B 98 493 709 546 709 546 709 546 709 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 493 709 546 709 546 709 546 709 546 0 0%
I. 873 626 1 484 679 1 546 367 1 521 716 1 543 317 455 165 29% 18 220 18 220 19 328 19 328 21 139 7 999 38% 72 070 72 070 72 070 72 070 73 693 43 801 59% 963 916 1 574 969 1 637 765 1 613 114 1 638 149 506 965 31%

10. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

II. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. 0 0 0 0 0 0

12. 0 0 0 0 0 0

13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.-11+12) 873 626 1 484 679 1 546 367 1 521 716 1 543 317 455 165 29% 18 220 18 220 19 328 19 328 21 139 7 999 38% 72 070 72 070 72 070 72 070 73 693 43 801 59% 963 916 1 574 969 1 637 765 1 613 114 1 638 149 506 965 31%

Végleges pénzeszközátvétel

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (9)

Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele

Működési célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről

Működési célú támogatásértékű bevételek

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

Kiegészítések, visszatérülések

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Felügyeleti szervtől kapott támogatás

Pénzforgalom nélküli bevételek

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

Hitelek

Felhalmozási célú hitelfelvét.,kötvénykibocsátás

Értékpapírok bevételei

Likviditási célú hitel

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10) 

Költségvetési szervnek nyújtott támogatás miatti korrekció

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése

Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+…+8)

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

Támogatásértékű bevételek, kiegészítések

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel

Önkormányzat költségvetési támogatása

Önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

Egyéb saját bevételek

ÁFA bevételek,-visszatérülések

Átengedett központi adók

Hozam- és kamatbevételek

Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei

Helyi adók

Szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatása

Központosított előirányzatok

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működő intézmények Önkormányzat összesen

Pénzügyi befektetések bevételei

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/     1. sz. melléklet

Kulturális feladatok támogatása

Megnevezés

1

Intézményi működési bevételek

Oldal 1



kiadások 2_ sz

2014. évi 

eredeti 

előirányzat

módosított ei.      

IV. hó

módosított ei.      

V. hó

módosított ei.      

VI. hó

módosított ei.      

IX. hó

Féléves 

teljesítés

Telj. %-

a

2014. évi 

eredeti 

előirányzat

módosított ei.      

IV. hó

módosított ei.       

V. hó

módosított ei.      

VI. hó

módosított ei.      

IX. hó

Féléves 

teljesítés

Telj. %-

a

2014. évi 

eredeti 

előirányzat

módosított ei.      

IV. hó

módosított ei.      

V. hó

módosított ei.      

VI. hó

módosított ei.      

IX. hó

Féléves 

teljesítés
Telj. %-a

2014. évi 

eredeti 

előirányzat

módosított ei.      

IV. hó

módosított ei.       

V. hó

módosított ei.      

VI. hó

módosított ei.      

IX. hó

Féléves 

teljesítés

Telj. %-

a

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1. Működési kiadások 282 018 297 869 330 725 336 755 346 071 182 973 53% 228 771 235 126 238 634 238 634 241 218 111 725 46% 343 568 348 067 354 931 354 931 358 100 169 920 47% 854 357 881 062 924 290 930 320 945 389 464 618 49%
a.) személyi juttatások 8 498 9 338 16 054 16 054 18 940 12 224 65% 129 860 133 403 134 827 134 827 136 669 67 112 49% 191 238 192 835 193 416 193 416 194 579 89 507 46% 329 596 335 576 344 297 344 297 350 188 168 843 48%
b.) munkaadókat terhelő járulékok és  szociális 

hozzájárulási adó
2 294 2 521 3 427 3 427 4 207 2 153 51% 35 612 36 569 36 982 36 982 37 459 17 940 48% 55 096 55 528 55 684 55 684 56 066 25 386 45% 93 002 94 618 96 093 96 093 97 732 45 479 47%

c.) dologi és egyéb folyó kiadások 120 863 125 094 125 529 130 559 146 439 70 077 48% 63 299 65 154 66 825 66 825 67 090 26 673 40% 97 234 99 704 105 831 105 831 107 455 55 027 51% 281 396 289 952 298 185 303 215 320 984 151 777 47%
ebből Köz-Ért Kft-nek 34 036 36 036 36 036 39 566 39 566 23 734 60% 34 036 36 036 36 036 39 566 39 566 23 734 60%

d.) támogatásértékű kiadások 56 400 56 400 56 400 56 400 56 400 25 946 46% 56 400 56 400 56 400 56 400 56 400 25 946 46%
e.) előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 0

f.) költségvetési szervnek folyósított támogatás 0 0 0 0 0 0

g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre 65 973 76 526 94 854 95 854 79 155 42 366 54% 65 973 76 526 94 854 95 854 79 155 42 366 54%
ebből Köz-Ért Kft-nek 46 000 50 653 51 909 52 909 52 909 25 207 48% 46 000 50 653 51 909 52 909 52 909 25 207 48%

h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám. 27 990 27 990 34 461 34 461 40 930 30 207 74% 27 990 27 990 34 461 34 461 40 930 30 207 74%
2. Felhalmozási kiadások 15 179 110 337 130 483 141 244 113 639 15 367 14% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 179 110 337 130 483 141 244 113 639 15 367 14%

a.) intézményi beruházások 0 0 0 0 0 0

b.) önkorm. beruházások 14 000 107 939 128 085 138 436 107 312 10 378 10% 14 000 107 939 128 085 138 436 107 312 10 378 10%
c.) pénzügyi befektetések kiadásai 2 500 2 500 100% 0 0 0 0 2 500 2 500 100%
d.) támogatásértékű kiadások 0 0 0 0 0 0

e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre 1 179 2 398 2 398 2 808 3 827 2 489 65% 1 179 2 398 2 398 2 808 3 827 2 489 65%
f.) kölcsönnyújtás 0 0 0 0 0 0

g) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre 0 0 0 0 0 0

3. Felújítás 0 17 066 17 066 17 066 56 737 7 742 14% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 066 17 066 17 066 56 737 7 742 14%
a.) intézményi felújítások 0 0 0 0 0 0

b.) önkormányzati felújítások 17 066 17 066 17 066 56 737 7 742 14% 0 17 066 17 066 17 066 56 737 7 742 14%
A A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.) 297 197 425 272 478 274 495 065 516 447 206 082 40% 228 771 235 126 238 634 238 634 241 218 111 725 46% 343 568 348 067 354 931 354 931 358 100 169 920 47% 869 536 1 008 465 1 071 839 1 088 630 1 115 765 487 727 44%

4. Céltartalékok 59 981 534 734 534 875 513 653 511 553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 981 534 734 534 875 513 653 511 553 0

a.) működési 39 330 44 323 35 671 30 290 27 790 0 39 330 44 323 35 671 30 290 27 790 0

b.) felhalmozási 20 651 490 411 499 204 483 363 483 763 0 20 651 490 411 499 204 483 363 483 763 0

5. Általános tartalék 14 589 11 960 11 241 10 831 10 831 0 14 589 11 960 11 241 10 831 10 831 0

B B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.) 74 570 546 694 546 116 524 484 522 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 570 546 694 546 116 524 484 522 384 0 0

I. I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 371 767 971 966 1 024 390 1 019 549 1 038 831 206 082 20% 228 771 235 126 238 634 238 634 241 218 111 725 46% 343 568 348 067 354 931 354 931 358 100 169 920 47% 944 106 1 555 159 1 617 955 1 613 114 1 638 149 487 727 30%
6. Hitelek, kölcsönök kiadásai 19 810 19 810 19 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 810 19 810 19 810 0 0 0

    a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai 0 0 0 0 0 0

    b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai 19 810 19 810 19 810 0 0 0 19 810 19 810 19 810 0 0 0

7. Értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0

II. II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.) 19 810 19 810 19 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 810 19 810 19 810 0 0 0

8.
Költsévetési szerveknek nyújtott támogatás miatti 

korrekció
0 0 0 0 0 0

9.. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 0 0 0 0

11. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.-9.) 391 577 991 776 1 044 200 1 019 549 1 038 831 206 082 20% 228 771 235 126 238 634 238 634 241 218 111 725 46% 343 568 348 067 354 931 354 931 358 100 169 920 47% 963 916 1 574 969 1 637 765 1 613 114 1 638 149 487 727 30%

Önállóan működő intézmények Önkormányzat összesen

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évre tervezett kiadásai /FŐTÁBLA/ 2. sz. melléklet

1

Megnevezés

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Oldal 2



3. sz. melléklet

Bevételek 2014. évi eredeti 
előirányzat

Módosított ei.        
IV. hó

Módosított ei.        
V. hó

Módosított ei.        
VI. hó

Módosított ei.        
IX. hó Féléves teljesítés Kiadások 2014. évi eredeti 

előirányzat
Módosított ei.        

IV. hó
Módosított ei.        

V. hó
Módosított ei.        

VI. hó
Módosított ei.        

IX. hó Féléves teljesítés

I. I.

1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános 
működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

 414 806      414 806      421 276      421 276      453 558      251 721     

2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások  5 818      5 818      7 688      7 688      10 607      7 784     

3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről  17 633      17 633      17 633      17 633      27 537      18 486     1. Személyi juttatások  329 596      335 576      344 297      344 297      350 188      168 843     

Elkülönített állami pénzalapból  9 904      9 904     2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  93 002      94 618      96 093      96 093      97 732      45 479     

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból  15 500      15 500      15 500      15 500      15 500      8 309     3. Dologi kiadások  281 396      289 952      298 185      303 215      320 984      151 777     

Helyi önkormányzattól  933      933      933      933      933      -     4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  27 990      27 990      34 461      34 461      40 930      30 207     

Nemzetiségi önkormányzattól 5. Egyéb működési célú kiadások  122 373      149 992      151 254      152 254      135 555      68 312     

Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi  alrendszerén belülről kapott európai uniós 
forrásból származó pénzeszközből 7. Általános tartalék  14 589      11 960      11 241      10 831      10 831     

Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összeg 8. Céltartalék  39 330      44 323      35 671      30 290      27 790     

A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető 
előirányzatból

 1 200      1 200      1 200      1 200      1 200      273     

4. Közhatalmi bevételek  212 350      212 350      212 350      212 350      212 850      108 376     

Adók  202 000      202 000      202 000      202 000      202 000      102 656     

Illetékek

Járulékok

Hozzájárulások

Bírságok  6 350      6 350      6 350      6 350      6 350      2 573     

Díjak  4 000      4 000      4 000      4 000      4 000      3 027     

Más fizetési kötelezettségek  500      120     

5. Intézményi működési bevétel  145 065      145 065      145 065      145 065      163 334      96 731     

Áru-és készletértékesítés  37 200      37 200      37 200      37 200      37 200      17 768     

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke  27 500      27 500      27 500      27 500      27 000      13 901     

Bérleti díj bevételek  21 036      21 036      21 036      21 036      21 036      16 279     

Intézményi ellátási díjak  18 140      18 140      18 140      18 140      18 140      9 775     

Alkalmazottak térítése  320      320      320      320      1 286      1 048     

Áfa bevételek  34 869      34 869      34 869      34 869      35 480      17 013     

Egyéb bevételek  17 192      17 072     

Hozam -és kamatbevételek  6 000      6 000      6 000      6 000      6 000      3 875     

6. Működési célú átvett pénzeszköz  40 000      40 000      64 418      65 418      43 919      11 098     

7. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási 
maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele

 74 781      90 005      90 005      90 005      90 005      -     

Működési bevételek összesen  910 453      925 677      958 435      959 435      1 001 810      494 196     Működési kiadások összesen  908 276      954 411      971 202      971 441      984 010      464 618     

II. II.

1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről  -      -      -      -      7 880      7 880     1. Beruházások  14 000      107 939      128 085      138 436      107 312      10 378     

Elkülönített állami pénzalapból 2. Felújítások  17 066      17 066      17 066      56 737      7 742     

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 3. Egyéb felhalmozási kiadások  1 179      2 398      2 398      2 808      6 327      4 989     

Helyi önkormányzattól 4. Általános tartalék

Nemzetiségi önkormányzattól 5. Céltartalék  20 651      490 411      499 204      483 363      483 763      -     

Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi  alrendszerén belülről kapott európai uniós 
forrásból származó pénzeszközből

Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből

A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető 
előirányzatból

 7 880      7 880     

2. Felhalmozási bevétel  29 651      29 651      29 651      4 000      4 276      276     

  tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése  25 651      25 651      25 651      -      276      276     

  pénzügyi befektetések bevételei  4 000      4 000      4 000      4 000      4 000      -     

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz  30 038      30 038      4 492      4 492     

4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási 
maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele

 23 712      619 541      619 541      619 541      619 541      -     

Felhalmozási bevételek összesen  53 363      649 192      679 230      653 579      636 189      12 648     Felhalmozási kiadások összesen  35 830      617 814      646 753      641 673      654 139      23 109     

III. III.

1.  Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, 
értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a 

vételárban elismert kamat kivételével

2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése

3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése

4. Kölcsön felvétele/visszatérülése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése

5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére 
teljesített kiadások

7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

Működési finanszírozási bevételek  -      -      -      -      -     Működési finanszírozási kiadások  -      -      -      -      -     

IV. IV.

1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, 
értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a 

vételárban elismert kamat kivételével

2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése  19 143      19 143      19 143      -      -      -     

3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése

4. Kölcsön felvétele/visszatérülése  100      100      100      100      150      121     4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése

5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása

6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére 
teljesített kiadások

 667      667      667      -      -      -     

7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása

Felhalmozási finanszírozási bevételek  100      100      100      100      150      121     Felhalmozási  finanszírozási kiadások  19 810      19 810      19 810      -      -      -     

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN  963 916      1 574 969      1 637 765      1 613 114      1 638 149      506 965     KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  963 916      1 592 035      1 637 765      1 613 114      1 638 149      487 727     

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK



4. sz. melléklet

2014. évi 

eredeti 

előirányzat

módosított 

ei.      IV. hó

módosított 

ei.      V. hó

módosított 

ei.      VI. hó

módosított 

ei.      IX. hó

Féléves 

teljesítés

2014. évi 

eredeti 

előirányzat

módosított 

ei.      IV. hó

módosított 

ei.      V. hó

módosított 

ei.      VI. hó

módosított 

ei.      IX. hó

Féléves 

teljesítés

2014. évi 

eredeti 

előirányzat

módosított 

ei.      IV. hó

módosított 

ei.      V. hó

módosított 

ei.      VI. hó

módosított 

ei.      IX. hó

Féléves 

teljesítés

2014. évi 

eredeti 

előirányzat

módosított 

ei.      IV. hó
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I. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

500 500 500 500 0 500 500 500 500 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

 1.1 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 0 0

200 200 200 200 200 37 000 37 000 37 000 37 000 37 000 17 768 37 200 37 200 37 200 37 200 37 200 17 768

44 354 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 5 702 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 100

17 072 17 072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 072 17 072

13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 4 143 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 3 658 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 7 801

19 559 19 559 19 559 19 559 19 559 16 225 989 989 989 989 989 54 488 488 488 488 488 21 036 21 036 21 036 21 036 21 036 16 279

0 0 0 0 0 38 18 140 18 140 18 140 18 140 18 140 9 737 18 140 18 140 18 140 18 140 18 140 9 775

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 0

1 080 687 200 200 200 200 200 6 9 200 200 200 200 1 286 696

331 21 0 0 0 0 0 352

1.2. 32 559 32 559 32 559 32 559 50 711 38 540 14 389 14 389 14 389 14 389 14 389 4 087 56 748 56 748 56 748 56 748 56 754 33 216 103 696 103 696 103 696 103 696 121 854 75 843

1 617 1 617 0 0 0 0 1 617 1 617

0 0 0 0 0 0

8 790 8 790 8 790 8 790 7 710 5 435 3 831 3 831 3 831 3 831 3 831 993 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 8 968 27 943 27 943 27 943 27 943 26 863 15 396

6 926 6 926 6 926 6 926 7 000 6 926 6 926 6 926 6 926 7 000 0

1.3. 15 716 15 716 15 716 15 716 14 710 5 435 3 831 3 831 3 831 3 831 3 831 993 15 322 15 322 15 322 15 322 16 939 10 585 34 869 34 869 34 869 34 869 35 480 17 013

6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 3 875 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 3 875

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1.4. 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 3 875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 3 875

1. 54 775 54 775 54 775 54 775 71 421 47 850 18 220 18 220 18 220 18 220 18 220 5 080 72 070 72 070 72 070 72 070 73 693 43 801 145 065 145 065 145 065 145 065 163 334 96 731

II.

25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 12 559 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 12 559

12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 3 728 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 3 728

20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 12 406 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 12 406

120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 59 055 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 59 055

2.1 177 000 177 000 177 000 177 000 177 000 87 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177 000 177 000 177 000 177 000 177 000 87 748

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 14 908 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 14 908

 2.2 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 14 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 14 908

4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 2 163 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 2 163

1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 395 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 395

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 3 027 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 3 027

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 15 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 15

500 120 0 0 0 0 500 120

2.3 10 350 10 350 10 350 10 350 10 850 5 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 350 10 350 10 350 10 350 10 850 5 720

2. 212 350 212 350 212 350 212 350 212 850 108 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 350 212 350 212 350 212 350 212 850 108 376

Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA 

visszatérülés

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak 

ÁFA-ja

Személyi jövedelemadó helyben maradó része

Gépjárműadó

magánszemélyek kommunális adója

Hozam- és kamatbevételek összesen

Helyi adók összesen

Luxusadó

iparűzési adó

ÖNKORMÁNYZAT sajátos ( közhatalmi ) 

bevételei            ÖSSZESEN (II.1+II.2+II.3)

Átengedett központi adók

Pótlékok

Környezetvédelmi, építésügyi bírság, 

talajterhelési díj

Egyéb sajátos bevételek ( helyszíni bírság, 

közig. Bírság 30 %-a)

Bírságok és egyéb sajátos bev. össz.

Bírságok és egyéb közhatalmi bev. össz.

Hatósági jogkörhöz köthető

telekadó

Államháztartáson kív. szárm. befektetett pü. 

eszk. kamata

Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat

Kamatbevételek államháztartáson belülről

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN 

(I.1+I.2+I.3+I.4)

Egyéb saját bevétel összesen

Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA 

visszatérülés

Építményadó

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

1

Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke

Bérleti és lízingdíj bevételek

Intézményi ellátási díjak

ÁFA bevételek, -visszatérülések összesen

Alkalmazott, tanuló kártérítése és egyéb térítés

Önkormányzat összesen

Alkalmazottak térítése

Szolgáltatások ellenértéke

Egyéb sajátos bevétel

Önállóan működők összesenMegnevezés

Hatósági jogkörhöz köthető működési 

bev.össz. 

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

Igazgatási szolgáltatási díj

Felügyelet jellegű tevékenység díja

Polgármesteri Hivatal

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évre tervezett intézményi és sajátos működési bevételeinek részletezése

Önkormányzat
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési 

szervtől
1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 273 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 273

Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű ei-tól 9 904 9 904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 904 9 904

Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási 

alaptól
0 0 0 0 0 0

OEP finanszírozás 15 500 15 500 15 500 15 500 15 500 8 309 15 500 15 500 15 500 15 500 15 500 8 309

Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami 

pénzalaptól
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és 

költségvetési szerveitől
933 933 933 933 933 0 933 933 933 933 933 0

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi 

társulástól
0 0 0 0 0 0

Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szervezett képzés támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Támogatásértékű működési bevételek összesen: 16 433 16 433 16 433 16 433 26 337 18 213 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 273 0 0 0 0 0 0 17 633 17 633 17 633 17 633 27 537 18 486

Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési 

szervtől
7 880 7 880 0 0 0 0 0 0 0 0 7 880 7 880

Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű ei-tól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási 

alaptól
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami 

pénzalaptól európai uniós pályázati forrásból
0 0 0 0 0 0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és 

költségvetési szerveitől
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi 

társulástól
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 0 7 880 7 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 880 7 880

Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 0 0

Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Kiegészítések, visszatérülések összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK 

ÖSSZESEN (1.+2.+3.)
16 433 16 433 16 433 16 433 34 217 26 093 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 273 0 0 0 0 0 0 17 633 17 633 17 633 17 633 35 417 26 366

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évi 

 támogatásértékű bevételeinek 

részletezése

1

Megnevezés

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működő intézmények összesen Önkormányzat összesen



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1. Személyi juttatások 130 710 130 710 130 921 130 921 131 093 62 771 60 528 62 125 62 495 62 495 63 486 26 736 191 238 192 835 193 416 193 416 194 579 89 507 129 860 133 403 134 827 134 827 136 669 67 112

2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó
38 792 38 792 38 849 38 849 38 895 17 921 16 304 16 736 16 835 16 835 17 171 7 465 55 096 55 528 55 684 55 684 56 066 25 386 35 612 36 569 36 982 36 982 37 459 17 940

3. Dologi és egyéb folyó  kiadások 33 869 35 219 36 346 36 346 37 964 17 175 63 365 64 485 69 485 69 485 69 491 37 852 97 234 99 704 105 831 105 831 107 455 55 027 63 299 65 154 66 825 66 825 67 090 26 673

4. Támogatásértékű kiadások 0 0 0 0 0 0

5. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 0

6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre 0 0 0 0 0 0

7. Társad. Szocpol és egyéb jutt 0 0 0 0 0 0

8. Költségv. szervnek folyósított támogatás 0 0 0 0 0 0

9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+…+8) 203 371 204 721 206 116 206 116 207 952 97 867 140 197 143 346 148 815 148 815 150 148 72 053 343 568 348 067 354 931 354 931 358 100 169 920 228 771 235 126 238 634 238 634 241 218 111 725

10. Tartalékok 0 0 0 0 0 0

11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12. Költségvetési működési kiadások (9+11) 203 371 204 721 206 116 206 116 207 952 97 867 140 197 143 346 148 815 148 815 150 148 72 053 343 568 348 067 354 931 354 931 358 100 169 920 228 771 235 126 238 634 238 634 241 218 111 725

13. Működési célú hitel visszafizetése 0 0 0 0 0 0

14. Finanszírozási működési kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15. Működési kiadások összesen (12+14) 203 371 204 721 206 116 206 116 207 952 97 867 140 197 143 346 148 815 148 815 150 148 72 053 343 568 348 067 354 931 354 931 358 100 169 920 228 771 235 126 238 634 238 634 241 218 111 725

16. Felújítási kiadások 0 0 0 0 0 0

17. Beruházási kiadások 0 0 0 0 0 0

18. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 0

19. Támogatásértékű kiadások 0 0 0 0 0 0

20. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre 0 0 0 0 0 0

21. Kölcsönnyújtás 0 0 0 0 0 0

22.
Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás 

(16+…+21)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23. Felhalmozási tartalék 0 0 0 0 0 0

24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése 0 0 0 0 0 0

27. Finanszírozási felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29. Kiadások összesen (15+28) 203 371 204 721 206 116 206 116 207 952 97 867 140 197 143 346 148 815 148 815 150 148 72 053 343 568 348 067 354 931 354 931 358 100 169 920 228 771 235 126 238 634 238 634 241 218 111 725

           

30. Intézményi működési bevételek 18 476 18 476 18 476 18 476 20 093 11 811 53 594 53 594 53 594 53 594 53 600 31 990 72 070 72 070 72 070 72 070 73 693 43 801 18 220 18 220 18 220 18 220 18 220 5 080

31. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0 0 0 0 0

32. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 0

33. Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések 0 0 0 0 0 0

34. Támogatásértékű felhalm. bevételek 0 0 0 0 0 0

35. Műk. célú végleges pe.átvétel 0 0 0 0 0 0 1 108 1 108 2 919 2 919

36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel 0 0 0 0 0 0

37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei 0 0 0 0 0 0

38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0

39. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40. Felügyeleti szertől kapott támogatás 184 895 186 245 187 640 187 640 187 859 87 694 86 603 89 752 95 221 95 221 96 548 41 850 271 498 275 997 282 861 282 861 284 407 129 544 210 551 216 906 219 306 219 306 220 079 110 665

41. Pf. Költségvetési bevételek (30+…+40) 203 371 204 721 206 116 206 116 207 952 99 505 140 197 143 346 148 815 148 815 150 148 73 840 343 568 348 067 354 931 354 931 358 100 173 345 228 771 235 126 238 634 238 634 241 218 118 664

42. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 0 0 0

43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44. Költségvetési bevételek (41+43) 203 371 204 721 206 116 206 116 207 952 99 505 140 197 143 346 148 815 148 815 150 148 73 840 343 568 348 067 354 931 354 931 358 100 173 345 228 771 235 126 238 634 238 634 241 218 118 664

45. Működési célú hitel 0 0 0 0 0 0

46. Felhalmozási célú hitel 0 0 0 0 0 0

47. Finanszírozási bevételek (45+46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48. Bevételek összesen(44+47) 203 371 204 721 206 116 206 116 207 952 99 505 140 197 143 346 148 815 148 815 150 148 73 840 343 568 348 067 354 931 354 931 358 100 173 345 228 771 235 126 238 634 238 634 241 218 118 664

49. Létszámkeret (fő) 52 52 52 52 52 22+10 22+10 22+10 22+10 22+10 84 84 84 84 84 39 39 39 39 40

50 közfoglalkoztatottak létszáma

Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN
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Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2014. évre címrend szerinti bevételeinek és kiadásainak részletezése 

POLGÁRMESTERI HIVATAL  gazdálkodó szervezettel rendelkező

Féléves 

teljesítés

Féléves 

teljesítés

Féléves 

teljesítés

Féléves 

teljesítés

módosított ei.          

V. hó



26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

  

8 498 9 338 16 054 16 054 18 940 12 224 0 0 0 0 0 329 596 335 576 344 297 344 297 343 472 168 843

2 294 2 521 3 427 3 427 4 207 2 153 0 0 0 0 0 93 002 94 618 96 093 96 093 95 678 45 479

120 863 125 094 125 529 130 559 146 439 70 077 0 0 0 0 0 281 396 289 952 298 185 303 215 244 622 151 777

56 400 56 400 56 400 56 400 56 400 25 946 0 0 0 0 0 56 400 56 400 56 400 56 400 25 946 25 946

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 973 76 526 94 854 95 854 79 155 42 366 0 0 0 0 0 65 973 76 526 94 854 95 854 42 366 42 366

27 990 27 990 34 461 34 461 40 930 30 207 0 0 0 0 0 27 990 27 990 34 461 34 461 30 207 30 207

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

282 018 297 869 330 725 336 755 346 071 182 973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 854 357 881 062 924 290 930 320 782 291 464 618

14 589 11 960 11 241 10 831 10 831 39 330 44 323 35 671 30 290 27 790 53 919 56 283 46 912 41 121 38 621 53 919 56 283 46 912 41 121 38 621 0

0 0 0 0 0 0 14 589 11 960 11 241 10 831 10 831 39 330 44 323 35 671 30 290 27 790 53 919 56 283 46 912 41 121 38 621 53 919 56 283 46 912 41 121 38 621 0

282 018 297 869 330 725 336 755 346 071 182 973 14 589 11 960 11 241 10 831 10 831 39 330 44 323 35 671 30 290 27 790 53 919 56 283 46 912 41 121 38 621 908 276 937 345 971 202 971 441 820 912 464 618

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

282 018 297 869 330 725 336 755 346 071 182 973 14 589 11 960 11 241 10 831 10 831 39 330 44 323 35 671 30 290 27 790 53 919 56 283 46 912 41 121 38 621 908 276 937 345 971 202 971 441 820 912 464 618

17 066 17 066 17 066 56 737 7 742 0 0 0 0 0 0 17 066 17 066 34 132 7 742 7 742

14 000 107 939 128 085 138 436 107 312 10 378 0 0 0 0 0 14 000 107 939 128 085 138 436 10 378 10 378

0 0 0 0 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 2 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 179 2 398 2 398 2 808 3 827 2 489 0 0 0 0 0 1 179 2 398 2 398 2 808 2 489 2 489

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 179 127 403 147 549 158 310 170 376 23 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 179 127 403 147 549 158 310 23 109 23 109

20 651 490 411 499 204 483 363 483 763 20 651 490 411 499 204 483 363 483 763 20 651 490 411 499 204 483 363 483 763 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 651 490 411 499 204 483 363 483 763 20 651 490 411 499 204 483 363 483 763 20 651 490 411 499 204 483 363 483 763 0

15 179 127 403 147 549 158 310 170 376 23 109 0 0 0 0 0 20 651 490 411 499 204 483 363 483 763 20 651 490 411 499 204 483 363 483 763 35 830 617 814 646 753 641 673 506 872 23 109

19 810 19 810 19 810 0 0 0 0 0 0 0 0 19 810 19 810 19 810 0 0 0

19 810 19 810 19 810 0 0 0 19 810 19 810 19 810 0 0 0

34 989 147 213 167 359 158 310 170 376 23 109 0 0 0 0 0 20 651 490 411 499 204 483 363 483 763 20 651 490 411 499 204 483 363 483 763 55 640 637 624 666 563 641 673 506 872 23 109

317 007 445 082 498 084 495 065 516 447 206 082 14 589 11 960 11 241 10 831 10 831 59 981 534 734 534 875 513 653 511 553 74 570 546 694 546 116 524 484 522 384 963 916 1 574 969 1 637 765 1 613 114 1 327 784 487 727

54 775 54 775 54 775 54 775 71 421 47 850 0 0 0 0 0 145 065 145 065 145 065 145 065 163 334 96 731

212 350 212 350 212 350 212 350 212 850 108 376 0 0 0 0 0 212 350 212 350 212 350 212 350 212 850 108 376

420 624 420 624 428 964 428 964 464 165 259 505 0 0 0 0 0 420 624 420 624 428 964 428 964 464 165 259 505

17 633 17 633 17 633 17 633 35 417 26 366 0 0 0 0 0 17 633 17 633 17 633 17 633 35 417 26 366

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 000 40 000 63 310 64 310 41 000 8 179 0 0 0 0 0 40 000 40 000 64 418 65 418 43 919 11 098

30 038 30 038 4 492 4 492 0 0 0 0 0 0 0 30 038 30 038 4 492 4 492

29 651 29 651 29 651 4 000 4 276 276 0 0 0 0 0 29 651 29 651 29 651 4 000 4 276 276

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 100 100 100 150 121 0 0 0 0 0 100 100 100 100 150 121

0 0 0 0 0 240 209

775 133 775 133 836 821 812 170 833 771 455 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 865 423 865 423 928 219 903 568 928 603 747 174

98 493 709 546 709 546 709 546 709 546 0 0 0 0 0 98 493 709 546 709 546 709 546 709 546 0

98 493 709 546 709 546 709 546 709 546 0 0 0 0 0 98 493 709 546 709 546 709 546 709 546 0

873 626 1 484 679 1 546 367 1 521 716 1 543 317 455 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 963 916 1 574 969 1 637 765 1 613 114 1 638 149 747 174

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

873 626 1 484 679 1 546 367 1 521 716 1 543 317 455 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 963 916 1 574 969 1 637 765 1 613 114 1 638 149 747 174

1 1 0 0 0 0 0 123 123,0 123,0 123,0 124,0
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7. sz. melléklet

Támogatás értékű kiadások

1 Klebersbersberg Intézménytartó Központ 34500 14375

2 Érd és Térsége Hulladékkezelési Társulás 4600 0

3 Érd és Térsége Szennyvíztisztítási Társulás 17300 11571

Összesen: 56 400 25 946

Véglegesen átadott pénzeszközök

1 Köz-Ért Kft  52 009      25 088     
2 Tárnoki Viziközmű Társulat  2 973      1 487     

3 Tárnoki KSK  2 850      1 937     
4 Bolha Focitanoda  7 685      3 785     
5 Tárnoki Lokálpatrióták  1 500      250     
6 Tárnok Sprint (600+120)  720      720     
7 Tárnokőr Egyesület  1 000      1 000     
8 Bara Zenekar  500      -     
9 Civil szervezetek pályázata  3 745      2 990     

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat  1 150      1 150     
Rákóczi Szövetség  100      100     
Köztisztviselők Szakszervezete  150     
Családi Napközi szigetelés és tisztasági festés /pénzeszköz átadása az egyháznak/  3 500      3 500     
MÁK felé fizetési kötelezettség  1 273      359     
Működési célú pénzeszköz átadás összesen  79 155      42 366     

Kezességvállalás DTV csatorna beruházás  1 179      1 179     
KSK pályázat önrész 33/2013 KT Hat  1 219     
Köz-Ért Kft  1 019      900     
Tárnokőr Egyesület 49/2014 (V.22) KT Hat  410      410     
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás összesen  3 827      2 489     

Összesen:  82 982      44 855     

Féléves telj.

Féléves telj.

sorszám Támogatott neve

sorszám Támogatott neve



8. számú melléklet

Beruházás

megnevezése
Teljes költség

Kivitelezés kezdési

és befejezési éve

nettó ÁFA bruttó nettó ÁFA bruttó

1 2 3 4 5 6 7

Rendőrségnek gépkocsi vásárlás 4 000 2014 3 150 850 4 000 2 666 694 3 360

Útépítési tervek 4 576 2014 3 603 973 4 576 0 0
Ifjúsági Park terv 6 000 2014 4 724 1 276 6 000 0 0
Térinformatika 3 500 2014 2 756 744 3 500 1 387 374 1 761
Dózsa Gy u 148 építése 249 2014 196 53 249 0 0
Honlapfejlesztés 500 2014 394 106 500 0 0
Kataszteri prg állományfrissítés 448 2014 353 95 448 0 0
Közvilágítás fejlesztés 3 251 2014 2 560 691 3 251 0 0
Kemence építés 1 800 2014 1 417 383 1 800 0 0
Benta-híd járdaépítés 3 400 2014 2 677 723 3 400 0 0
Közlekedésfejlesztési koncepció 2 100 2014 1 654 446 2 100 0 0
Dózsa Gy. U. járdaépítés 2 500 2014 1 969 531 2 500 0 0
Idősek Otthona kerti pavilon 2 100 2014 1 654 446 2 100 0 0
Idősek Otthona 4 db kandelláber 700 2014 551 149 700 0 0

Konyha hulladéktárolók alá betontálca építése 80 2014 63 17 80 0 0

Pitypang óvoda udvari tároló építése/ÁNTSZ 350 2014 276 74 350 0 0

Bölcsőde építés 44 183 2014 34 789 9 394 44 183 3 456 524 3 980
Bölcsődéhez közművek bekötése 10 000 2014 7 874 2 126 10 000 0 0
Konyhai sütő beszerzés 500 2014 394 106 500 394 106 500
Konyhai zsámoly beszerzése 200 2014 157 43 200 0 0
Konyhai eszközök pótlása 1 500 2014 1 181 319 1 500 0 0
KRESZ táblák beszerzése 2 540 2014 2 000 540 2 540 0 0
Nyomtató beszerzése gyerekorvosoknak 87 2014 69 18 87 0 0
közigazgatási infrastruktúra fejlesztés 500 2014 394 106 500 0 0
Környezetvédelmi Program 390 2014 390 0 390 0 0
Local Agenda 21 elkészítése 191 2014 150 41 191 0 0
számítástechnikai eszközök beszerzése 1 000 2014 787 213 1 000 0 0
rekultivált területen vízelvezetés kialakítása 3 000 2014 2 362 638 3 000 0 0
önkormányzati sportöltöző bővítése 7 000 2014 5 512 1 488 7 000 0 0

Gépjármű lízing törlesztés 667 667 0 667 776 776

Összesen: 107 312 84 723 22 589 107 312 8 679 1 699 10 378

Tárnok Nagyközség Önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzata feladatonként

2014. évi előirányzat Féléves teljesítés



9. számú melléklet

Felújítás

megnevezése
Teljes költség

Kivitelezés kezdési

és befejezési éve

nettó ÁFA bruttó nettó ÁFA bruttó

1 2 3 4 5 6 7

Szobor felújítás 1 096  2 014     863 163 1 026

Templommal szemben padka szélesítés 200  2 014     157 43 200 157 43 200

Egészségház tisztasági festés 1 900  2 014     1 496 404 1 900

Egészségház homlokzat javítás 30  2 014     24 6 30

Konyha és kieg. Helyiségek tisztasági festése 500  2 014     394 106 500

Konyha szárazáru raktár burkolása 250  2 014     197 53 250

Konyha szárazáru raktár belső falazat javítása 200  2 014     157 43 200

Konyha zöldségtároló járólapozás és festés 90  2 014     71 19 90

Konyha olajos lábazatfestés 25  2 014     20 5 25

Konyha udvar kátyúzása 35  2 014     28 7 35

Idősek Otthona bejáró aszfaltozása 1 200  2 014     945 325 1 270 1 000 270 1 270

INO ereszcsatorna és lefolyó javítása 200  2 014     157 43 200

INO belső festés 650  2 014     512 138 650

INO járólap-csempe javítása 60  2 014     47 13 60

Pitypang óvoda vizesblokk felújítás 1 200  2 014     945 255 1 200

Pitypang óvoda ajtók festése, cseréje 600  2 014     472 128 600

Pitypang óvoda külső vízvezeték cseréje 800  2 014     630 170 800

Templom u 14 óvoda tisztasági festés, falazat javítás 750  2 014     591 159 750

Templom u 15 óvoda tisztasági festés, falazat javítás 450  2 014     354 96 450

Templom u 15 óvoda nyílászáró csere 1 800  2 014     1 417 383 1 800

Templom u 15 óvoda padozat javítása 270  2 014     213 57 270

Hétszínvirág óvoda padozatcsere 1 600  2 014     1 260 340 1 600

Művelődési Ház átrium csapadékvíz elvezetése 160  2 014     126 34 160

Polgármesteri Hivatal kapu javítás és parkoló felújítás 3 000  2 014     2 362 638 3 000

Óvoda felújítás 39 671  2 014     31 237 8 434 39 671 225 60 285

Út helyreállítás 969 261 1 230

Víziközmű felújítás 3 745 1 012 4 757

Összesen: 17 066 44 675 12 062 56 737 6 096 1 646 7 742

2014. évi előirányzat

Tárnok Nagyközség Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzata célonként

Féléves teljesítés



Beszámoló Tárnok Nagyközség 
 Önkormányzata 

 
négyéves gazdasági programjának végrehajtásáról  

2011-2013. 

 
 

BEVEZETÉS 
 
Az Ötv. 10. § (1) d) pontja felhatalmazása alapján az Önkormányzat gazdasági programot 
készít. 
Az Ötv. 91.§ (6) bekezdése szerint a gazdasági program célját és szakmai szempontjait a 
következők szerint határozza meg: 
 

 „(6) A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt 
meghaladó időszakra szól. A gazdasági program az önkormányzat(ok) részére helyi szinten 
meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel 
összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a 
kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve - az önkormányzat által nyújtandó kötelező 
és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza 
különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a 
településfejlesztési politika, az adópolitika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, 
színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá település esetében a befektetés 
támogatási politika, településüzemeltetési politika célkitűzéseit.” 

 
Az önkormányzat négyéves gazdasági programjának végrehajtását, az abban foglalt 
célkitűzések megvalósítását nagyban befolyásolja az önkormányzati törvény változása, 
a járási kormányhivatalok felállítása, és az oktatási-nevelési feladatok ellátásának állami 
feladattá tétele. 
 

KÖZSZOLGÁLTATÁS, GAZDÁLKODÁS 
 

Az önkormányzat által irányított és ellátott közszolgáltatási rendszer fontos szerepet tölt be a 
település lakosságának mindennapi életében, ezért amellett, hogy az önkormányzatoknál 
felhasznált források kezelése törvényes legyen, elengedhetetlen követelmény az is, hogy az 
önkormányzat a rendelkezésre álló forrásainak felhasználásával teljesítse a jogszabályok által 
rárótt feladatait, biztosítsa a közpénzek felhasználásának átláthatóságát, és eleget tegyen a 
működése által érintettek igényeinek. 
 
Az önkormányzat gazdálkodási lehetőségeit egyértelműen az állami finanszírozás mértéke 
determinálja. A 2013-ig a szűkülő forrásokat az önkormányzat - a többi önkormányzathoz 
hasonlóan - a vagyona felélésével vagy hitelek felvételével tudta pótolni, ami nagyarányú 
eladósodáshoz vezethetett volna, de az önkormányzat az elmúlt 8 év szigorú költségvetési 
gazdálkodásával átélte a nehéz időket, és ma stabil pénzügyi-gazdasági helyzettel rendelkezik.  
 
A 2008-ban a tervezett fejlesztések fedezetére kibocsátott kötvényhez kapcsolódó pénzügyi 
kötelezettségek 2014. január 1. napja óta nem terhelik az önkormányzat költségvetését, 
tekintettel arra, hogy az állam az önkormányzat teljes hátralévő adósságállományát átvállalta.  



Az önkormányzat a működési kiadásait a bevételek függvényében szigorú gazdálkodással 
szinten tartottuk, a felhalmozási kiadásokra jutó összeg pedig ettől az évtől jelentősen megnőtt, 
tekintettel arra, hogy a kötvényt terhelő kiadások megszűntek, illetve a pályázatokon elnyert 
támogatásokból jelentős plusz összegeket tud az önkormányzat fejlesztésekre (felújítás, 
beruházás) fordítani. 
Összességében elmondható, hogy likviditási gondjai az elmúlt négy évben (illetve az 
elmúlt két önkormányzati ciklusban) nem voltak az önkormányzatnak, és jelenleg 
stabil, kiegyensúlyozott az önkormányzat költségvetése.  
 

 A képviselő-testület korábbi években meghozott döntését fenntartva a szoros és 
fegyelmezett gazdálkodással elérte, hogy nem kényszerült működési célú hitel felvételére 

 A négyéves gazdasági program végrehajtásának megalapozásához a mindenkori éves 
költségvetési rendelet elkészítésekor felmértük az önkormányzat gazdasági lehetőségeit, 
a finanszírozás tendenciáit, valamint a kötelező és a nem kötelező feladatok arányait. A 
2008-ban kibocsátott 9.555.000 CHF névértékű kötvény tőketörlesztését az 2013. évben 
kezdte meg önkormányzatunk. Az eredeti szerződés szerint 2013. április 15-én volt 
esedékes az első, 300.000 CHF értékű tőketörlesztés. A Képviselő-testület 38/2013. (III. 
25) számú Önkormányzati Határozata alapján a törlesztés prolongálva lett 2013. július 
15-éig, amikor a törlesztést teljesítettük. A Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72. § (1) bekezdése alapján a Magyar 
Állam átvállalta a kötvénytartozásunk 65 %-át, majd 2014. január 1. napjával a teljes 
kötvénytartozást. Jelenleg az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik, 
hiteltartozása nincsen.  

 Az önkormányzat közpénzekből gazdálkodik, ezért az elmúlt négy évben is nagy 
hangsúlyt kapott a gazdálkodás racionalizálása. 

 A költségvetési koncepció elkészítésekor kerülnek felülvizsgálatra azok a nem kötelező, 
önként vállalt feladatok, amelyek ellátására a Képviselő-testület az éves költségvetésében 
fedezetet kíván biztosítani.  

 A Képviselő-testület biztosította a pályázatok önrészének fedezetét (különösen az 
európai uniós pályázatok esetében).   
 

- Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtár felújítása  
- a hulladéklerakó rekultivációja 
- bölcsőde építése 
- egyes intézmények energetikai korszerűsítése  
- az általános iskola tornatermének felújítása 
- Marton u. óvodaépület felújítása 
- szennyvízcsatorna beruházás 

 

 Az önkormányzati feladatok ellátásába továbbra is széles körben bevonjuk a lakosságot 
és az önszerveződő civil szervezeteket, hogy az itt élő lakosság érezze, értük és velük 
együtt kíván működni az önkormányzat. 

 
Az önkormányzati vagyon felélésének megállítása 
 
Ahol lehetőség volt rá, ott az önkormányzati forrás mellé a hazai és EU-s pályázatok révén 
többletforrást vontunk be, ezzel növelve az önkormányzati vagyont: 
 



 Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtár felújítása 

 a hulladéklerakó rekultivációja 

 egyes intézmények energetikai korszerűsítése 

 általános iskola tornatermének felújítása 

 bölcsődeépítés 

 Marton utcai óvodaépület felújítása 
 
További tőkebevonás lehetséges a területrendezési szerződésekkel, a területen fejlesztési 
szándékkal rendelkező befektetőknek az önkormányzati érdekekkel egyeztetett céljai 
megvalósítására.  
 

ADÓPOLITIKA 
 

Az adópolitikai célkitűzések nagy részben a településen működő helyi adók szabályozásában 
jelennek meg. A gépjárműadóval (mely központi szabályozású adófajta) ellentétben a helyi adók 
(iparűzési adó, építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója) tekintetében a 
törvény – igaz, korlátozott mértékben – lehetőséget biztosít helyi rendeleti szabályozásra.  

 A Képviselő-testület kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a helyi adó terhelés ne 
haladja meg az adózók teherviselő-képességét.  

 Minden év végén felülvizsgáljuk a helyi adó-rendeletben foglalt mértékeket, 
kedvezményeket, mentességeket. A szennyvízcsatorna beruházás megvalósulása során a 
lakossági terhek csökkentése és a rákötési lehetőség idejének meghosszabbítása 
érdekében a talajterhelési díjról szóló rendeletben 2013-ban és 2014-ben is 
biztosítottunk fizetési kedvezményeket.  

  A talajterhelési díjból származó helyi bevételeket környezetvédelmi célokra 
(Környezetvédelmi Alap) fordítjuk.  

 
CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKA 

 
Bár a szociális feladatok nagy részének ellátását (kötelező feladatok) törvények írják elő, az 
állami finanszírozás csak a költségek egy részét biztosítja. A fennmaradó részt az 
önkormányzatnak saját forrásból biztosítja. 

A képviselő-testület az elmúlt években kialakult ellátórendszer fenntartásával biztosította a 
szociális feladatainak ellátását.  
 
 
Nem kötelező, önként vállalt feladatként - amelynek fenntartásához a teljes költséget az 
önkormányzat saját forrásból biztosította - ellátta az önkormányzat az alábbi 
feladatokat:  

Tárnoki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat keretein belül  

- családi napközi 

Pénzbeli és természetbeni ellátások 

- méltányossági közgyógyellátás 

-  helyi lakásfenntartási támogatás  



- önkormányzati ápolási díj 

-  Bursa Hungarica szociális ösztöndíj 
 

Szerződés keretében ellátott 

 családok átmeneti otthona 

 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

  
Foglalkoztatáspolitika 

 
A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét a 2011. évtől kezdődően a Nemzeti Közfoglalkoztatás 
Programja váltotta fel, amelynek legfőbb célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív 
korú szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget. 2011. január 1-jétől 
megszűnt a közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi kirendeltségek által támogatott közhasznú 
munkavégzés és a hagyományos központi közmunkaprogram. A közfoglalkoztatást a 
Munkaerő-piaci Alapból finanszírozzák, a keret felhasználását új kormányrendelet szabályozza. 
Az új rendszer a munkaügyi kirendeltségekkel való szoros együttműködést, folyamatos 
párbeszédet feltételezett, hiszen a szociálisan hátrányos helyzetű álláskeresőkről való 
gondoskodás közös felelősségen alapul.  Az önkormányzati intézmények a jogszabályban 
biztosított lehetőségeket maximálisan kihasználva foglalkoztattak közcélú munkásokat.  

 
Az önkormányzat a jogszabály nyújtotta lehetőségek keretein belül támogatta és támogatja a 
vállalkozások letelepülését a település arra alkalmas területein, ezzel is elősegítve helyi 
munkahelyek létrehozását.  
 
Nyugdíjasok 
 

Településünk polgárainak jelentős része nyugdíjas. Ezért is tartjuk kiemelten fontosnak e 
korosztály életminőségének javítását. Nyugdíjasainkat igyekszünk bevonni településünk 
közösségi életébe. Ehhez a megújult Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtár épülete és a Tárnoki 
Szociális és Védőnői Szolgálat Idősek Klubjának épülete biztosítják a színteret.  

 
EGÉSZSÉGÜGY 

 
A településen évek óta stabil az egészségügyi ellátás, gyakorlatilag változatlanul jó színvonalú az 
alapellátás.  
 

 
A lakosok egészségügyi ellátása a következő struktúrában történik. 

finanszírozás 
ellátás fajtája körzetszám, feladatellátó 

MEP önkormányzat 

X  Háziorvos 3 

X  Házi gyermekorvos 2 

X  Fogorvos 2 

X X Védőnői ellátás 3 



 
 

X  Iskola egészségügy 
Házi gyermekorvosok, 

védőnők 
 

X X Felnőtt ügyelet Szerződés keretében 

X X Gyermek ügyelet 
Szerződés keretében 

 

  
szemészeti 
szakellátás 

helyiség biztosítása kedvezményes bérleti 
díj keretében 

    

 
Az alapellátás körébe tartozó feladatok közül az ügyeletek vállalkozóval történő elláttatásához, 
valamint a Védőnői Szolgálat működéséhez járul hozzá az önkormányzat. A már privatizált 
alapellátás körébe tartozó egységek (háziorvos, fogorvos, stb.) az önkormányzat által biztosított 
rendelőkben működnek a MEP által folyósított finanszírozásból.  

 
2009. óta az orvosi ügyeleti (ambuláns) ellátás 24 órában működik a több települést érintő 
szerződés keretében.  
 
- a 2010-2013. években is biztosítottuk HPV elleni védőoltást a 13. életévet betöltött 
leánygyermekek részére.  
A 2011-2014. évben a Törökbálinti Tüdőgondozó Intézettel kötött szerződés alapján 
megszerveztük a nem kötelező helyi tüdőszűrést, annak érdekében, hogy az ebben érintetteknek 
ne kelljen Érdre vagy Százhalombattára átutazniuk. Az ehhez szükséges fedezetet a Képviselő-
testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében biztosította.  
 

NEVELÉS, OKTATÁS 
 
Mesevár Óvoda 
 
A településen 1 óvoda működik négy telephelyen.  
Az elmúlt ciklusban sikeresen növeltük az óvodai férőhelyek számát, óvodáskorú (3 év feletti) 
tárnoki gyerekeket nem kellett elutasítani helyhiány miatt.  
Az intézményi épületek energetikai korszerűsítése 2013-ban befejeződött. 
 
Általános iskola  
 
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2011.(II.10.) sz. 
önkormányzati határozatában kinyilvánította azon szándékát, hogy a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskolát közoktatási típusú sportiskolává kívánja alakítani. Az iskola 2011 
szeptemberében e döntésnek megfelelően kezdte meg működését. 
 Az iskolában logopédiai ellátás mellett a pedagógia szakszolgálatot bővítettük az alábbi 
feladatokkal: fejlesztő felkészítés, gyógytestnevelés. Az iskolát közös igazgatású közoktatási 
intézménnyé alakította át a fenntartó. Az átalakítás után a pedagógiai szakszolgálat az 
intézményen belül szervezetileg és szakmailag önálló intézményegység keretében működik. 
2012 őszén egy holland alapítvány támogatásával az önkormányzat, valamint az iskola 
összefogásával sikerült több tanteremben az elavult bútorokat (székeket, iskolai padokat és 
asztalokat) használt, de jó állapotban lévő bútorokra cserélni. 



 2012-ben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 97. § (24) bekezdése 
alapján a képviselő-testület arról döntött, hogy az iskola üzemeltetését átadja az állami 
intézményfenntartó központnak tekintettel arra, hogy a rendelkezésére álló saját és 
átengedett bevételek terhére a 2013. naptári évben kezdődő tanévtől az iskola 
működtetését nem volt képes vállalni. Az általános iskolai feladatok biztosítása mind 
szakmailag, mind az üzemeltetés szintjén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz 

tartozik.  
 
Az önkormányzat a 2013. és 2014. évben jogszabályi előírás alapján évi 34.500.000,-Ft 
„üzemeltetési” hozzájárulást fizet az intézmény fenntartásához. 
Az iskolaépület energetikai felújítása az önkormányzat által biztosított önrész és európai uniós 
pályázati támogatás terhére 2013 nyarán befejeződött. 
 Az iskola neve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ döntése értelmében Tárnoki II. 
Rákóczi Ferenc Sportiskolai Általános Iskola. 
 

SPORT 
 

 Az önkormányzat továbbra is biztosította a civil pályázat keretében az egyesületek 
anyagi támogatását működésük biztosítása érdekében.  
- A 2011. évi költségvetésben: 5 millió forintot  
- 2012. évi költségvetésében: 4,87 millió forint 
- 2013. évi költségvetésében: 3,5 millió forint 
- 2014. évi költségvetésben: 4,5 millió forint 

közvetlen támogatást fordított erre a célra. 
 

 Az önkormányzat kiemelten támogatja a Tárnok KSK és a Bolha Foci Tanoda 
működését. 
2011-ben 6.370,-eFt  
2012-ben 4.290,-eFt 
2013-ban 3 millió Ft közvetlen támogatást biztosított a két egyesület részére.  
2013-ban a KSK öltöző felújításához a pályázati támogatáshoz 3 millió Ft önrészt 
biztosított az önkormányzat. 
2014-ben: 10.535,-Ft közvetlen támogatást biztosított a két egyesület részére. 
  

 Az önkormányzat az elmúlt négy évben biztosította a hazai és nemzetközi szinten 
kiemelkedő teljesítményt elérő települési sportolók, illetve a helyi sportért kiemelkedő 
munkát végző aktivisták, vezetők, testnevelők erkölcsi és anyagi elismerését az 
önkormányzat által alapított díjak adományozásával, valamint a sportösztöndíjjal a fiatal 
sportolók felkészülését és versenyeztetését. 

 Az önkormányzati intézmények arra alkalmas helyiségeinek használatát biztosította a 
késő délutáni és esti órákban, a munkaszüneti és ünnepnapokon a szervezett keretek 
között, rendszeres sportolást igénylő egyének, csoportok, szakosztályok részére. 

 Segítettük és segítjük a településen lévő sportegyesületek egymás közötti versenyeinek 
megszervezését, és más nagyobb tömegeket megmozgató rendezvényeket.  

 



 

TELEPÜLÉSPOLITIKA 
TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS 

 
A szabályozási tervek készítése, sőt maga a szabályozás is az Önkormányzat számára terhekkel, 
kiadásokkal jár. A jövőben is meg kell keresni a tehervállalás méltányos megosztásának minden 
lehetőségét az érintettek, elsősorban a fejlesztők, másodsorban a fejlesztésből hasznot húzó 
lakossági csoportok között. Fontos feladat itt a megfelelő infrastruktúra, közlekedés, és 
intézményi háttér előzetes garanciáinak biztosítása.  
 

 2013-ban a Képviselő-testület elfogadta a település településrendezési koncepcióját, amely 
alapját képezi az előkészítés alatt lévő helyi építési szabályzatnak és szabályozási terveknek. 

 2014. ében az országban az elsők között fogadta el a képviselő-testület az új 
szabályoknak megfelelő helyi építési szabályzatot. 

 2010-ben, majd 2014-ben felülvizsgálatra került az önkormányzat Környezetvédelmi 
Programja.  

 2010 decemberében elkészült Tárnok település környezeti fenntarthatósági tervének ún. 
Local Agenda 21 című dokumentuma, amely idén felülvizsgálatra került. 

 Kidolgozás alatt áll a település közlekedési koncepciója. 
 
Szennyvízelvezetés 
 
2011-2014 között megvalósul a település csatornázása. Az Érd–Diósd–Tárnok települések 
társulásában 2007-ben elkezdett projekt a megvalósítás szakaszába lépett.  2011 
szeptemberében aláírásra került a közbeszerzésen nyertes pályázóval a beruházási szerződés. 
2012-2013-ban a település nagy részén kiépítésre került a csatornahálózat, az utcák helyreállítása 
is megkezdődött. Az érdi csatornatisztító átadása megtörtént. A település szennyvízcsatorna-
hálózatának kiépítése 2014-ben megvalósult.  
 

- a képviselő-testület döntése alapján 100%-os kedvezményben részesül a 
talajterhelési díj megfizetése alól az a természetes személy, aki a közszolgáltató 
igazolása alapján az újonnan üzembe helyezett közcsatornára az üzembe helyezést 
követő 270. napig ráköt.” 

 
Úthálózat 
 
A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésével a település úthálózatának felújítása, aszfaltozása is 
szükségessé vált. A finanszírozást egyrészt a csatornapályázat részeként, másrészt új 
erőforrások bevonásával oldjuk meg. Az önkormányzat saját forrásai terhére erre a feladatra 
több száz millió forintot biztosított a 2014. évben. 
 
Sokoldalú, tudatos településmarketing 

A gazdaság fejlesztéséhez, a befektetői érdeklődés fenntartásához, az idegenforgalom 
fejlesztéséhez, valamint a nemzetközi kapcsolataink kiteljesítéséhez, de általában is a sikeres 
helytálláshoz igen tudatos településmarketingre van szükség. Ezt a célt szolgálja a Tárnokhír és 
a megújuló önkormányzati honlap. 



  
KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS 

 
A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei 

 
Az önkormányzat a rendeletben vállalt közművelődési feladatait elsősorban az általa 

fenntartott közművelődési intézmény tevékenységével látja el. A Tárnok Művelődési Ház és 
Könyvtár intézmény 2012-ben megszűnt, a közművelődési feladatok ellátása a Köz-Ért Kft. 
feladatkörébe került át.  

Fontosabb rendezvényeink az állami ünnepek mellett: 
        Elhurcoltak napja 
        Téli disznóvágás 

             Krvatacska 
             Pörköltfőző verseny 
  Obán-nap 

        Szent Iván éji rendezvény 
             Tárnoki Nyári Napok 

        Lecsófőző verseny 
             Borfesztivál 
             Tárnoki búcsú   

 
Először 2013-ben, majd 2014-ben is csatlakoztunk a „Magyarország, szeretlek!” országos 
programsorozathoz. 
A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat elősegíti és igényli a civil 
közösségek, szervezetek, a magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet is végző 
gazdasági vállalkozások közreműködését. 

Az önkormányzat biztosítja, hogy a település polgárai a közművelődési lehetőségekről 
megfelelő tájékoztatást kapjanak. 

 
A lakosság identitástudatának erősítése 

Tárnok napjainkban is hagyományait ápoló, jelentős tradíciókkal rendelkező település. Az itt 
lakók szeretik a települést, itt képzelik el gyermekeik jövőjét. Ehhez továbbra is támogatjuk a 
nagyszámú civil és szakmai szervezeteket, összefogjuk munkájukat, véleményüket figyelembe 
vesszük az egyes programok megvalósításakor. 

  
KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖZTISZTASÁG 

 
A környezetvédelmi törvény előírja a Környezetvédelmi Program időszakonkénti 
felülvizsgálatát. A Környezetvédelmi Program felülvizsgálata 2011-ben, majd 2014-ben 
megtörtént. A Képviselő-testület soron következő feladata az Intézkedési terv elkészítése. 
 
A Képviselő-testület 2011. szeptemberi ülésén elfogadta a felülvizsgált hulladékgazdálkodási 
tervét.  Fontos helyi feladattá vált a komposztálás megszervezése a közterületi és a lakossági 
zöldhulladék szervezett begyűjtésével.  
 
A 2009-ben bevezetett szelektív hulladékgyűjtést a lakosság megelégedésére minden 
évben megszerveztük, és amelynek teljes költségét az önkormányzat saját forrásai 
terhére biztosítja. 



 
INFORMATIKA 

 
Meglévő infrastruktúra üzemeltetése, adatbázisok, nyilvántartások naprakészen tartása, illetve 
archiválása, szerver- és munkaállomás, illetve védelmi szoftverek legújabb változatának 
használata alapvető feladat az intézményeknél, amelyre nagy hangsúlyt fektetünk. 

  
KÖZBIZTONSÁG 

  
 A rendőrséggel való szorosabb együttműködéssel, valamint a polgárőrség bevonásával 
javítjuk a település közbiztonsági helyzetét.  
 2011 nyarán a szoros együttműködésnek köszönhetően sikerült visszaszorítani a 
vendéglátó egységek nyitva tartásánál fellépő szabálytalanságokat (éjszakai nyitvatartási idők be 
nem tartása, szakhatósági engedélyek nélküli működések).   
 Az elmúlt négy évben önkormányzat jelentős anyagi támogatást is biztosít a 
Tárnokőrség részére feladatainak ellátásához.  
 2014. június ülésén döntött a képviselő-testület, hogy a jogszabályi lehetőséggel élve a 
Polgármesteri Hivatalon belül önálló szervezeti egységként 2014. szeptember 1-jével létrehozza 
a Rendészeti Irodát. Egyidejűleg 1 fő felvételével megerősítette a mezőőri szolgálatot. 
 
  

HATÁLYOS DÖNTÉSEK, KONCEPCIÓK 
 
A jogszabályi változások és a szabályozandó társadalmi viszonyok tükrében folyamatosan 
aktualizáljuk az önkormányzati rendeleteket és koncepciókat.  
 

 
Tárnok, 2014. szeptember 9. 

 
 
 

Szolnoki Gábor  
polgármester  

 



 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 
Polgármestere 
2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 
23-387-041 

           
 
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 

  
  

 Előterjesztés 
A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére 

 
 

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2011-2014. közötti időszakra vonatkozó négyéves 
gazdasági programjának végrehajtásáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az Mötv. felhatalmazása alapján az Önkormányzat négyéves gazdasági programot készít. A 
Képviselő-testület a 47/2011. (III.24.) számú határozatával fogadta el az önkormányzat 2011-
2014. évekre szóló négyéves programját.  
 
A határozati javaslat elfogadásához az Mötv. alapján egyszerű szótöbbség szükséges. 
 
 
Határozati javaslat 
 
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2011-
2014. közötti időszakra vonatkozó négyéves gazdasági program végrehajtásáról szóló - a 
határozat melléklete szerinti – beszámolót elfogadja. 
 
 
Tárnok, 2014. szeptember 11.  
 
 
 
              Szolnoki Gábor 
                                          polgármester 
 
Törvényességi felügyelet: 
 
 

dr. Simon Mária 
jegyző 



 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 
 Képviselő-testülete 
 

E l ő t e r j e s z t é s 
a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére 

 
 

Tárgy: Javaslat a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2015. évi önkormányzati 
támogatására 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként 
három forrás szolgál:  
  
1.) A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás:  
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten 
történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek 
megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat) helyben kerül elbírálásra. A 
támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat.  
  
2.) A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás:  
A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott 
pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj 
összegét.  
  
 3.) Intézményi támogatás:  
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) a felsőoktatásban már tanuló 
vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon 
kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget 
az önkormányzati támogatással megegyező mértékben – a Rendelet 18. § (5) bekezdése szerint a 
Minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi 
ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2014. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt.  
  
Az ösztöndíj időtartama:  
  

 „A” típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követő félév;  

 „B” típusú pályázat esetén 3X10 hónap, azaz hat egymást követő félév  
  
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő ebben az 
évben is rendelkezésünkre bocsátotta az Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójának tájékoztató anyagait. 
Tartalmazzák a csatlakozás feltételeit, a támogatási rendszer pénzügyi fedezetét, a jogszabályi kereteket, 
a koordinációra a támogatás folyósítására, a pályáztatás rendjére vonatkozó információkat.  
 
Csatlakozás esetén döntenünk kell arról is, hogy az Ösztöndíjpályázat Általános Szerződési Feltételeit 
elfogadjuk. A 2013. évi forduló óta a települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz 
egyben a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-

 

   Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 
Polgármestere 
2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 
23-387-041 



Bursa) történő csatlakozást is magában foglalja, mivel az EPER-Bursa rendszer használata kötelező a 
pályázat lebonyolításában részt vevő önkormányzatok részére.  
 
A szociális ösztöndíj megállapításának 2014. évre pénzügyi kihatása nincs, hiszen a megállapított 
támogatást első alkalommal 2015 januárjában kell átutalni. Az ösztöndíjpályázat saját részeként kb. 
1.500,-eFt-ot kell biztosítani az önkormányzat 2015. évi költségvetésében. 
 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat fogadja 
el. 
 
Határozati javaslatok elfogadásához az SZMSZ 38. § (2) b) pont alapján minősített többség szükséges. 
 
 

 Határozati javaslat 
 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 

a.)  csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához, mind az 
„A” mind a „B” típusú pályázatot kiírja és közzéteszi. 
 

b.)  a határidőn belül, formailag megfelelő pályázatot benyújtó szociálisan rászoruló pályázót havi 
5.000.- Ft támogatásban részesíti. 
 

c.) az ösztöndíjpályázat saját részeként 1.500 eFt-ot biztosít az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében. 
 

d.) felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetésének készítésekor a 
támogatási összeg betervezéséről gondoskodjon. 
 

Határidő: folyamatos, illetve a 2015. évi költségvetési rendelet elfogadása 
Felelős: polgármester 
Határozat végrehajtását végzi:  Igazgatási Iroda 
     Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
 
A határozatról értesülnek: 
Polgármester 
Pénzügyi és Gazdasági Iroda vezetője 
Igazgatási Iroda vezetője 
irattár 
 
 
Tárnok, 2014. szeptember 10.            
 
 
        Szolnoki Gábor 
        polgármester  
                                          
                       
Törvényességi felügyelet: 

 dr. Simon Mária 
                                               jegyző  
 



 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 
Polgármestere 
2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150. 
23-387-041 

 
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 

 
Előterjesztés 

a képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére 
 
 
Tárgy: Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat, alapító okiratának módosítása és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának elfogadása 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
1.) A településen épülő bölcsőde hamarosan elkészül. Az intézményt a Tárnoki Szociális és 
Védőnői Szolgálat keretén belül intézményegységként javasoljuk működtetni.  A bölcsőde, 
mint intézményegység a jogszabály szerint szakmailag és szervezetileg önállóan fog 
működni. 
 
A Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat alapító okiratában fel kell tüntetni a bölcsőde 
intézményegységre vonatkozó adatokat.  
 

2/a pont: Intézményegység neve, helye:  Tárnoki Tipegő Bölcsőde 
 
10. pont: Intézményegység alaptevékenysége:  
Tárnoki Tipegő Bölcsőde 

Kormányzati funkció: 
104030 gyermekek napközbeni ellátása 
Engedélyezett csoportok száma:  3 
Felvehető gyermekek száma:  36 fő” 

 
 
2.) Rendezni szükséges a Pöttömkuckó II. telephelyének feltüntetését is az alapító okiratban. 

 
2/d.  Pöttömkuckó II. 

Családi Napközi 
2461 Tárnok, Fő u. 59. 

 
3.) Az intézmény, mint költségvetési szerv jelenleg a nevelési-oktatási intézmények számára 
biztosítja a közétkeztetést, ezért alapító okiratában ezt is rendezni kell. A kormányzati 
funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. 
(XII. 29.) NGM rendelet 1-5. számú mellékletei alapján az alapító okiratot az óvodai 
intézményi étkeztetés és iskolai intézményi étkeztetés kormányzati funkciókkal szükséges 
kiegészíteni. 
 

9. Kormányzati funkció: 
   096010 óvodai intézményi étkeztetés    
   0696020 iskolai intézményi étkeztetés    
 
 



 
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati 
javaslatot fogadja el. 
 
A határozati javaslat elfogadásához a Mötv. alapján minősített szótöbbség szükséges. 

 

Határozati javaslat 
 
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a  

1.) Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat, alapító okiratát 205/2011. (XII.22.) Önk. 
számú határozatával jóváhagyott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja. 
 

a.) Az alapító okirat 2. és 3. pontja helyébe az alábbiak lépnek: 
 
„2.  Székhelye:     2461 Tárnok, Fő u. 61. 
 
     Intézményegység neve, helye:  Védőnői Szolgálat  
      2461 Tárnok, Rákóczi út 83. 
 
     Intézményegység neve, helye:  Tárnoki Tipegő Bölcsőde 
      2461 Tárnok, Honfoglalás u. 3-9. 
 
3. Az intézmény telephelyei: 

a) Idősek Klubja   
2461 Tárnok, Fő u. 61.  

 
b.) Gyermekjóléti Szolgálat   

 2461 Tárnok, Rákóczi F. út 83. 
 

c.) Pöttömkuckó 
Családi Napközi 
2461 Tárnok, Fő u. 59. 

 
d.) Pöttömkuckó II. 
Családi Napközi 
2461 Tárnok, Fő u. 59. 

 
b.) az alapító okirat 9. pontja kiegészül az alábbiakkal: 
9. . Kormányzati funkció: 

096010 óvodai intézményi étkeztetés    
0696020 iskolai intézményi étkeztetés    

 
c.) az alapító okirat 10. pontja kiegészül az alábbiakkal: 
10.Az intézményegységek alaptevékenységei: 
 

Tárnoki Tipegő Bölcsőde 
Kormányzati funkció: 

104030 gyermekek napközbeni ellátása 
Engedélyezett csoportok száma:  3 
Felvehető gyermekek száma:  36 fő” 
 

d.) Az alapító okirat 12. pontja törlésre kerül.  
 



2.) A Képviselő-testülete a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot - jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal – elfogadja. 

 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal (aláírásra) 
Végrehajtást végzi: Jegyzői Iroda 

 
A határozatról értesítést kap: 
 Polgármester 
 Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
 Jegyzői Iroda és rajta keresztül  

- Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat vezetője 
- MÁK Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság 
Irattár 
 
 
 

Tárnok, 2014. szeptember 1. 
 
 
 
         Szolnoki Gábor  
         polgármester 
Törvényességi felügyelet:  
 
 
dr. Simon Mária jegyző 
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     /2014. (IX. 18.) számú határozat 2. sz. melléklete  

TÁRNOKI SZOCIÁLIS ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 
ALAPÍTÓ OKIRATA 
egységes szerkezetben 

 
205/2011. (XII. 22.) önk. számú határozattal elfogadva (hatályos: 2012.01.01. 
26/2014. (III. 22.)önk. sz. határozattal módosítva (I. sz. mód. hatályos 2012.04.01.)  
185/2012. (XII. 20.) önk. számú határozattal módosítva (II.sz. mód. hatályos:2013. 01.01.) 
……/2014. (IX.18.) önk. sz. határozattal módosítva (III sz. mód. hatályos: 2014. 09.18.) 
 
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében,, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.   
7-8. §-ban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet, a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási 
rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, a személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az egészségügyi ágazatban történő 
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a 205/2011. (12.22.) 
önk. számú határozattal megalapított Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat alábbi (egységes 
szerkezetbe foglalt) alapító okiratát adja ki: 
 
1. A költségvetési szerv neve: Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat 
 

21..  Székhelye:    2461 Tárnok, Fő u. 61. 
 

     Intézményegység neve, helye:  Védőnői Szolgálat  
      2461 Tárnok, Rákóczi út 83. 
 

     Intézményegység neve, helye:  Tárnoki Tipegő Bölcsőde 
      2461 Tárnok, Honfoglalás u. 3-9. 
 
3. 2. Az intézmény telephelyei: 

Idősek Klubja   
2461 Tárnok, Fő u. 61.  

 
Gyermekjóléti Szolgálat   

 2461 Tárnok, Rákóczi F. út 83. 
 

Pöttömkuckó I. 
Családi Napközi 
2461 Tárnok, Fő u. 59. 

 

Pöttömkuckó II. 
Családi Napközi 
2461 Tárnok, Fő u. 59. 

 
4.3 Az alapító, fenntartó neve:   Tárnok Nagyközség Önkormányzata 
 
5.4 Alapításának éve:    2011. 

                                                 
1  Módosítva ….. önk. sz. határozat 2014.09.18. 
2  Módosítva ……önk. sz. határozat 2014.09.18. 
3 Módosítva a 185/2012 önk. sz. határozattal    Hatályos: 2013. január 1. 
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6.5 Irányító és felügyeleti szerv neve és székhelye:  

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 
 

7. Az intézmény törzsszáma:  650463 
 
8.6 Működési köre:    Tárnok Nagyközség közigazgatási területe 
 
97. Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, szakágazati besorolása: 

A szociális alapellátás a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások területén 
alapvetően két ellátási formát érint, egyrészt a legjellemzőbb rászorultsági típusú pénzbeli 
ellátást, a rendszeres szociális segélyt, másrészt a természetben nyújtott leggyakoribb 
támogatási formát, a közgyógyellátást, valamint az ápolási díj és az adósságkezelési 
szolgáltatást. 

 
A gyermekjóléti alapellátás, célja a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, 
személyi, vagyoni és egyéb jogainak biztosítása. Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a 
gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő 
nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a 
megelőzéséhez. 

 
889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül  

 Kormányzati funkció száma, megnevezése: 
   107052 házi segítségnyújtás 
   107054 családsegítés 
   102030 idősek, demens betegek nappali ellátása 
   107051 szociális étkeztetés 

104030 gyermekek napközbeni ellátása 
   104042 gyermekjóléti szolgáltatások 
   096010 óvodai intézményi étkeztetés 
   096020 iskolai intézményi étkeztetés 

 
10. 8 Az intézményegységek alaptevékenységei: 

Védőnői Szolgálat  
  Kormányzati funkció: 

  074031 család-és nővédelmi egészségügyi gondozás 
  074032 ifjúság- egészségügyi gondozás 

 Tárnoki Tipegő Bölcsőde 
  Kormányzati funkció: 
   104030 gyermekek napközbeni ellátása 
 Engedélyezett csoportok száma:  3 
 Felvehető gyermekek száma:  36 fő 
 
11. Az intézmény vállalkozási tevékenységének köre és mértéke: 

104030 gyermekek napközbeni ellátása (családi napközi) 
Az intézmény az alapfeladatainak zavartalan ellátása mellett a vállalkozási tevékenységét 
5% mértékben látja el. 

                                                                                                                                                                  
4 Módosítva a 185/2012 önk. sz. határozattal    Hatályos: 2013. január 1. 
5 Módosítva a 185/2012 önk. sz. határozattal    Hatályos: 2013. január 1. 
6 Módosítva a 185/2012 önk. sz. határozattal    Hatályos: 2013. január 1. 
7 Módosítva……önk. sz. határozat 2014. 09.18. 
8 Módosítva……önk. sz. határozat 2014.09.18. 
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13. A feladatellátását szolgáló térítésmentesen használatba adott vagyon: 

A feladat ellátásához az intézmény rendelkezésére állnak a székhelyen lévő, az 
Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok, valamint a leltár szerint nyilvántartott tárgyi 
eszközök 

 
14.Vagyon feletti rendelkezési jogkör: 

Az intézmény épülete az Önkormányzat törzsvagyonának része, korlátozottan 
forgalomképes, így az intézmény nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékul 
felhasználni. A rendelkezésre álló vagyontárgyakat feladatainak ellátásához szabadon 
felhasználhatja. Egyéb célú hasznosítás Tárnok Nagyközség Önkormányzatának az 
önkormányzat vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
rendelte alapján történhet. 

 
15.  Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 

Az intézmény vezetőjét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény alapján a Képviselő-testület bízza meg nyilvános pályázat útján. A 
pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő előkészítő feladatokat az intézményfenntartó 
önkormányzat jegyzője látja el a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
Törtvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazgatásban történő 
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. § 2) bekezdése alapján. Az 
intézmény által foglalkoztatottak tekintetében az intézmény vezetője gyakorolja a 
munkáltatói jogokat, az intézmény szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint.  
  

16.10  Az intézmény képviselete: 
Az intézmény teljes körű képviseletére az intézmény vezetője jogosult. 
Vezetője: Kürthy Miklósné 
Kinevezésének ideje: 2012. november 16. napjától 2017. november 15. napjáig. 

 
17. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 

A költségvetési szerv alkalmazottai, közalkalmazottai, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) hatálya alá tartoznak. 

Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. 
 
18. Az intézmény megszüntetése:  

Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben az alapító jogosult megszüntetni. 
 

19.11 Záró rendelkezések: 
Az alapító okiratot Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 205/2011. 
(XII.22.) határozatával fogadta el és 2012. április 1-jével léptette hatályba. 
 
 

Tárnok, 2014. szeptember 19. 
 
 
  Szolnoki Gábor      Dr. Simon Mária  
       polgármester              jegyző  

                                                 
9 Módosítva   ….önk. sz. határozat 2014. 09.18. 
10 Módosítva a 185/2012 önk. sz. határozattal    Hatályos: 2013. január 1. 
11 Módosítva a 185/2012 önk. sz. határozattal    Hatályos: 2013. január 1. 
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Tárnok Nagyközség Önkormányzatának  
Képviselő-testülete        

 
                       Előterjesztés                                          

a képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére 
 

Tárgy: Előterjesztés a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési  
Szabályzatának, valamint Szakmai programjainak elfogadásáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat alapító okiratának megfelelően szükségessé vált a 
szervezeti és működési szabályzat módosítása. 
 
A szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban: SZMSZ.) a fenntartó jóváhagyásával válik 
érvényessé. Az intézmény vezetőjeként  ezen okiratot elkészítettem és jóváhagyás céljából a 
Képviselő-testület részére megküldöm. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat mellékletét képező SzMSz-t tárgyalja 
meg és a határozati javaslatot fogadja el. 
 
A határozati javaslat elfogadásához az Mötv. értelmében egyszerű szótöbbség szükséges. 
 
 
Határozati javaslat : 
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tárnoki Szociális és Védőnői 
Szolgálat szervezeti és működési szabályzatát – 2014. szeptember 18-ai hatállyal – a melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
A határozatról értesítést kap: 
 Polgármester 
 Jegyzői Iroda 
 Aljegyző 
 Intézményvezető  

Irattár 
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Az 1993. évi III. törvény 92/B.§.(1) bek. értelmében a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmény állami fenntartója jóváhagyja az intézmény szakmai programját. 
 
A Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat   intézményvezetőjeként  ezen okiratokat elkészítettem és 
jóváhagyás céljából a Képviselő-testület részére megküldöm. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat mellékletét képező Szakmai 
programokat tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el. 
 
A határozati javaslat elfogadásához az Mötv. értelmében egyszerű szótöbbség szükséges. 
 
 
Határozati javaslat : 
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tárnoki Szociális és Védőnői 
Szolgálat szakmai programjait – 2014. szeptember 18-ai hatállyal – a melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
A határozatról értesítést kap: 
 Polgármester 
 Jegyzői Iroda 
 Intézményvezető  
 Irattár 
 
 
 
 
 
 
 
Tárnok, 2014. szeptember 11. 
 
     Kürthy Miklósné  
     intézményvezető  
 
Látta: dr. Simon Mária 
         jegyző 
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I. ÁLTALÁNOS ADATOK 
 
1. Fenntartó, szolgáltató neve, székhelye, telephelye 
Fenntartó: Tárnok Nagyközség Önkormányzata 
Székhelye: 2461 Tárnok, Dózsa Gy. u. 150-152.sz. 
 
Szolgáltató: Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat intézményegysége:Tárnoki Tipegő   

Bölcsőde 
Székhely: 2461 Tárnok, Fő u. 61.sz. 
Telephely:  2461 Tárnok, Honfoglalás u. 3-9.sz. 
Ágazati azonosító:  
Elérhetősége:   
  
2. A bölcsőde felügyeleti szerve: Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
          2461 Tárnok, Dózsa Gy. u. 150-152.sz.  
Munkáltatói jogkör gyakorlója: a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat  intézményvezetője.  
Szakmai ellenőrzését a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Gyámügyi és 
Gyermekvédelmi Osztály látja el.  
 
3. A szolgálat működési területe: Tárnok Nagyközség  közigazgatási területe. 
 
4. A szolgálat jogállása:  
Önálló jogi személyiség, önállóan működő költségvetési szerv. 
 
5. A szolgálat által ellátott tevékenység forrásai:  
 normatív állami támogatás  
 önkormányzati támogatás 
 pályázati úton elnyerhető támogatás  
 személyi térítési díj  

 
A szolgálat pénzügyi-gazdasági feladatait Tárnok Nagyközség  Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el.  
 
6. Törvényi háttér:  
A bölcsőde  tevékenységét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.), a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatiról és működésük 
feltételiről szóló 15/1998.(IV. 30) NM rendelet, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
vállalkozói engedélyről szóló 259/2002 (XII. 18.) Kormányrendelet, a személyes 
gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 
9/2000.(VIII. 4) SZCSM rendelet, valamint a személyes gondoskodást végző személyek 
adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000.(VIII. 4.) SZCSM rendelet alapján, mint 
önálló szakmai egység végzi.  
 
II. A szolgáltatás  alapelvei, célja, feladata 
 
Szolgáltatásunk  alapelve és célkitűzése: segíteni a munkájához visszatérő szülőt abban, hogy 
gyermeke megkaphassa az életkorának megfelelő ellátást, melyet otthon a család biztosítana 
neki. A szülőt, a családot a szocializáció legfontosabb szereplőjének tartjuk. Bölcsődénk  



 

együttműködő partnere kíván lenni a szülőnek a gyermeknevelése során.  
Célunk: családias környezetben, szeretetteljes és nyugodt légkör megteremtése a 
gyermekeknek, akik így biztonságban érezhetik magukat.  
Bölcsődénkben az egyik legfontosabb feladat a gyermekközpontú, szeretetteljes bölcsőde 
kialakítása,  a személyre szóló, differenciált bánásmód alkalmazása. 
 
III. Az ellátandó terület és az ellátandó célcsoport jellemzői 
 
1. Földrajzi elhelyezkedés, demográfiai adatok 
Tárnok Pest megye nyugati részén található nagyközség. Földrajzi fekvése kedvező. 
Budapesttől 20 km-re, a 7. sz. főközlekedési útvonal és az M7 autópálya között terül el. 
Személygépkocsival ezekről az útvonalakról jól megközelíthető. 
Tárnokon halad keresztül a Budapest – Székesfehérvár - Nagykanizsa, illetve Tapolca 
vasútvonal. Az elővárosi vasúti közlekedés beindulása megkönnyítette a rendszeresen utazók 
közlekedését.  
 
A település lakosságszámának alakulása (2008-2014) 

év 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

fő 8903 9029 9135 8734 8782 8888 9586 

 
Az évről évre emelkedő lakosságszám növekedés a természetes szaporodás és a bevándorlók 
együttes számának pozitívumát jelzik.  
 
A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója – amely 
a térség 10 települését vizsgálta – az alábbiakat prognosztizálta: 
 
„2005-ben elkészült a térség demográfiai és iskolázottsági előreszámítása, amely 20 éves 
időszakot (2001-2021) ölel fel. Ebből kiolvasható, hogy a térség népessége 2021-ig 
előreláthatóan közel 1/3-dal növekszik, s az előreszámítási időszak végére kevéssel 
meghaladja a 200 000 főt." 
 
2. Az ellátási terület sajátosságai, kiemelt problémái 

 
2.1. Egészségügyi ellátás:  
Biztosított a háziorvosi és a gyermekorvosi ellátás. Gyógyszertár naponta tart nyitva. 
A szakrendelések közül szemészeti és fogászati rendelés működik helyben. 
 
2.2. Oktatás:  
A településen működik óvoda, általános iskola.  
Az általános iskola két épületben kapott helyet. Az egyikbe az alsós, a másikba a 
felsős tanulók járnak. Az óvodai ellátás egy intézmény keretein belül, négy  
helyszínen vehető igénybe. A felvételre várók nagy száma miatt évről évre 
szükségessé vált a csoportok számának bővítése és a csoporton belüli létszámnak az 
emelése. 

 
2.3. Szociális ellátások és szolgáltatások: 
Az alapellátások közül biztosított az étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés. Az 



 

Idősek Klubjában biztosított az idősek nappali ellátás.  
 
2.4. Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:  
Az alapellátások közül biztosított a gyermekjóléti szolgáltatás. 
A 3 éven aluli gyermekek ellátására több családi napközi működik a településen. 

 
3. A bölcsődei igény bemutatása  
 
A lakosság demográfiai adatai alapján olyan  településről van szó, melynek népessége, ezáltal 
a gyerekek száma a születések számával és a folyamatosan beköltözőkkel egyre emelkedik. 
Ennek érdekében szükség van arra, hogy a létszámában bővülő lakosság számára olyan 
intézmények, olyan szolgáltatások kerüljenek kialakításra, melyek kiszolgálják az igénybe 
vevők körét.  
A település  önkormányzata a folyamatosan jelentkező igények miatt úgy döntött, hogy 
pályázati támogatással megépít egy 36 férőhelyes bölcsődét, mivel a lakosságszám 
növekedésével párhuzamosan egyre nagyobb igény mutatkozott a gyermekek napközbeni 
ellátásának igénybevételére bölcsődei ellátás formájában. Működik ugyan a településen  több  
családi napközi és gyermekfelügyelet, de ezeket a szülők egy része nem tudja megfizetni.  
A most épülő bölcsőde olyan tárgyi feltételeket biztosít, mely megteremti azt az optimális 
környezetet, ahol az igénybe vevő kisgyermekek olyan légkörben tudnak nevelkedni, mely 
elősegíti fejlődésüket.  
 
4. Ellátotti kör, célcsoport 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 
értelmében a bölcsődei ellátás alapfeladata a személyes gondoskodás keretein belül a 
gyermekjóléti alapellátás rendszerén belül biztosítani 20 hetes kortól 3 éves korig a 
gyermekek napközbeni ellátását, nevelését, gondozását, felügyeletét, étkeztetését.  
A szakmai irányítás és ellenőrzés a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 
ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 
23.) Korm. Rendelet 14.§- a (1) bekezdésének b) pontja szerint történik.  
 
5. A gyermekek felvételének rendje  
 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 1997. évi XXI. tv 42.§-a alapján a 
bölcsődébe felvehető minden olyan 3 éven aluli családban nevelkedő kisgyermek, akinek 
szülei, törvényes képviselői munkavállalás, vagy más ok miatt nem tudják biztosítani a 
napközbeni gondozást, nevelést. A törvény kiemeli az olyan kisgyermek felvételének 
szükségességét, akiknek szociális vagy egyéb ok miatt, egészséges fejlődésük érdekében 
szükséges a bölcsődei gondozás-nevelés.  
Bölcsődénkben a kisgyermekek napközbeni ellátását különösen azon gyermekek számára 
tudjuk biztosítani, akiknek fejlődésük érdekében állandó napközbeni ellátásra van szükségük, 
akiket egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akiknek családjában három vagy több 
gyermeket nevelnek, akinek a szülője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud 
gondoskodni.  
A bölcsődei felvétel során előnyben részesítjük azt a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, 
hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.  
A gyermek bölcsődébe történő felvételének kérelme önkéntes, a gyermek szülője, törvényes 
képviselőjének döntése alapján történik. A gyermek bölcsődei felvételét a szülő 



 

hozzájárulásával kérheti a védőnő, családgondozó, háziorvos, gyámhatóság is. A gyermek 
szülője, vagy más törvényes képviselője csak törvényben meghatározott esetekben  
kötelezhető a bölcsődei ellátás igénybevételére.  
A bölcsődei felvételről az intézményvezető dönt egy bizottság segítségével, melynek tagjai 
azok a szakemberek, akik kapcsolatban állnak az érintett gyermekes családokkal, valamint a 
fenntartó részéről 1 fő. Ha a bölcsődei jelentkezés során a jelentkező gyermekek száma 
meghaladja a felvehetők számát, a bölcsődevezető elutasíthatja a jelentkezési kérelmet. A fel 
nem vett gyermekek”várólistára” kerülnek, ami azt jelenti, hogy az év folyamán kimaradt 
férőhelyekre bekerülhetnek.  
A felvétel elutasításával szemben fellebbezésre van lehetőség, amit a szülő az 
intézményvezető felé tehet meg, a kézhezvételtől számított 15 napon belül.  
A jelentkezés elbírálása után, a beiratkozás során a szülők tájékoztatást kapnak írásban és 
szóban (első interjú, személyes beszélgetés, szülői értekezlet) a szolgáltatás tartalmáról, a 
házirendről. A tájékoztatás tartalmazza az ellátás tartalmát és feltételeit, az intézmény által 
vezetett és az adott gyermekre vonatkozó nyilvántartásokat, valamint az azokba történő 
betekintés módját; a család és a bölcsőde kapcsolattartásának formáit, a panaszjog 
gyakorlásának módját, az érdekképviselet működését; az érték és vagyonmegőrzés szabályait; 
a fizetendő gondozási-nevelési és az étkeztetési térítési díjat. A tájékoztatást követően az 
ellátásra jogosult gyermek törvényes képviselője megállapodást köt az intézménnyel, melyben 
nyilatkozik, hogy az általa megadott személyes adatok a valóságnak megfelelnek, s ha abban 
változás következik be, azt kötelességeként jelzi az intézményvezető felé. 
 
IV. A GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK CÉLJA, 
FELADATA, ALAPELVEI  
 
1. A szolgáltatás célja, feladata 
 
A családban nevelkedő kisgyermek számára a családi nevelés segítése, napközbeni ellátás 
keretében a gyermek fizikai- és érzelmi biztonságának megteremtésével, elfogadásával, a 
gyermek kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, 
viselkedési minták nyújtásával segíteni harmonikus fejlődésüket.  
Célunk: az egészséges életmódra nevelés, fontosnak tartjuk a megfelelő táplálkozást, testmozgást, 
a természet felfedezését, figyelemfelkeltést szűk környezetünk növény- és állatvilága iránt.  
Fontosnak tartjuk a hagyományok őrzését, az ünnepekre való ráhangolódást.  
Igyekszünk a kisgyermekek számára színessé tenni a bölcsődei életet, s olyan tartalmakkal 
megtölteni az itt töltött időt, mely segíti, hogy a bölcsődébe járó gyerekek nyitottak, érdeklődőek, 
az új iránt fogékonyak legyenek, ezáltal hozzájáruljunk a tartalmas gyermekkorukhoz. 
  
2. A bölcsődei szolgáltatás működésének alapelvei  
 

 A családi nevelés elsődlegességének tisztelete  
A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége. Bölcsődénk a családi nevelés 
értékeit, hagyományait és szokásait tiszteletben tartva és lehetőség szerint erősítve vesz részt a 
gyermekek nevelésében, gondozásában.  
 A gyermeki személyiség tiszteletének elve  

A gyermeket - mint fejlődő egyéniséget- kisebb körű kompetenciából fakadó nagyobb 
segítség igénye, ráutaltsága miatt különleges védelem illeti meg. Bölcsődei nevelésünk-
gondozásunk értékközvetítő és értékteremtő folyamat, mely a gyermek személyiségének 
kibontakoztatására, a személyes és szociális kompetenciák segítésére irányul, az emberi jogok 



 

és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásával.  
 A nevelés és gondozás egységének elve  

A bölcsődei nevelésünk és gondozásunk elválaszthatatlan egységet alkotnak. A nevelés 
tágabb, a gondozás szűkebb fogalom: a gondozás minden helyzetében nevelés is folyik, a 
nevelés helyzetei azonban nem korlátozódnak a gondozási helyzetekre.  

 Az egyéni bánásmód elve  
A gondozó meleg, szeretetteljes odafordulással, a megfelelő környezet kialakításával, a 
gyermek életkori - és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés 
állapotát, hangulatát figyelembe véve segíti a gyermek fejlődését.  
 A biztonság és a stabilitás elve  

A gyermek személyi- és tárgyi környezetének állandóságával („saját” gondozónő-rendszer, 
felmenőrendszer, csoport- és helyállandóság) növeljük az érzelmi biztonságot, mely alapul 
szolgál a tájékozódáshoz, a jó szokások kialakulásához.  
A napirendünk folyamatosságából, az egyes mozzanatok egymásra épüléséből fakadó 
ismétlődések tájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot eredményeznek a napi 
események sorában, növelik a gyermek biztonságérzetét.  
 Az aktivitás, az önállósulás segítésének elve  

A gyermek ösztönzését, megnyilvánulásainak elismerő támogatását, az igényekhez igazodó 
segítését fontosnak tartjuk. A biztonságos és tevékenységre motiváló személyi és tárgyi 
környezet megteremtése, a próbálkozásokhoz elegendő idő biztosítása, a gyermek 
meghallgatása, véleményének figyelembevétele, a kompetenciájának megfelelő mértékű 
döntési lehetőség biztosítása a bölcsődei nevelésünk-gondozásunk egyik kiemelt feladata.  
 Az egységes nevelő hatások elve  

A nevelésünk értékközvetítés és értékteremtés egyben. Eredményessége érdekében fontosnak 
tartjuk, hogy a gyermekkel foglalkozó felnőttek a gyermek elfogadásában, a 
kompetenciájának és pillanatnyi szükségleteinek megfelelő fizikai és érzelmi biztonság és 
szeretetteljes gondoskodás nyújtásában, öntevékenységének biztosításában egyetértsenek, az 
alapvető értékek, erkölcsi normák és célok tekintetében nézeteiket egyeztessék, nevelői 
gyakorlatukat egymáshoz közelítsék.  
 
V. BÖLCSŐDEI NEVELÉSÜNK-GONDOZÁSUNK 
FELADATAI  
 
A bölcsődei nevelés- gondozás feladata a családban nevelkedő kisgyermekek napközbeni 
ellátásának biztosítása a gyermek testi, lelki, szociális jólétének elősegítése érdekében.  
 
1. Egészségvédelem, egészséges életmód megalapozása  
 Harmonikus testi és lelki fejlődéshez szükséges egészséges és biztonságos környezet 

megteremtése, a fejlődés támogatása. 

 Egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető 
higiénés szokások kialakulásának segítése.  

 
2. Az érzelmi fejlődés és a szocializáció fejlődése  
 Derűs légkör biztosítása, a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek megelőzése, ill. 

csökkentése. 

 A gondozónő - gyermek közötti szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó kapcsolat 
kialakulásának segítése.  

 Az egyéni szükségletek kielégítése a csoportban, az én - tudat egészséges fejlődésének 



 

segítése.  

 A bizalmon alapuló társas kapcsolatok alakulásának, az együttélés szabályai 
elfogadásának, a másik iránti tolerancia, nyitottság, empátia fejlődésének segítése.  

 Közös élményszerzések a társakkal, a gondozónővel annak érdekében, hogy az 
önérvényesítés és a tolerancia egyensúlya irányába fejlődjön a gyermek.  

 
3. A megismerési folyamatok fejlődésének segítése  
 A gyermek életkorának, érdeklődésének megfelelő tevékenységek lehetőségét 

biztosítsa, az önálló aktivitás és kreativitás támogatása,  

 A közös tevékenység során élmények, viselkedési és helyzetmegoldási minták 
nyújtása, a tájékozódás, a tapasztalatok és élmények feldolgozásának segítése, 

 A gyermek tevékenységének támogató- bátorító odafigyeléssel kísérése, megerősítése, 
az önkifejezés lehetőségeinek megteremtése.  

 
VI. A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS FŐBB 
HELYZETEI  
 
1. A nevelésünk-gondozásunk célja a gyermek testi-lelki fejlődésének elősegítése, melyhez 
hozzátartozik a személyi- és tárgyi környezettel való harmónia is, ezért nevelésünk-
gondozásunk minden helyzetében lehetőséget kell biztosítani a kisgyermek számára ahhoz, 
hogy érdeklődésének, pillanatnyi pszichés szükségleteinek megfelelően ismerkedhessen 
személyi- és tárgyi környezetével úgy, hogy viselkedési mintát és segítséget kapjon optimális 
és sokoldalú fejlődéséhez és szocializációjához.  
 Gondozás  

Bensőséges interakciós helyzet gondozónő és gyermek között, melynek elsődleges célja a 
gyermek testi szükségleteinek kielégítése, mely jelentős mértékben befolyásolja a szokások 
kialakulását, az önállósodást.  
A személyes és a szociális kompetencia kialakulásának egyik feltétele, hogy a gyermek 
kezdettől fogva aktívan vehessen részt a gondozási helyzetekben, lehetősége legyen úgy 
próbálkozni, hogy közben érzi a gondozónő figyelmét, biztatását, támogató segítségét. Fontos 
a folyamatos és rugalmas napirend feltételeinek megteremtése.  
A jól szervezett folyamatos és rugalmas napirend a gyermekek igényeinek, szükségleteinek 
kielégítését, a nyugodt, folyamatos gondozás feltételeit, annak megvalósítását kívánja 
biztosítani, megteremtve a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot. A napirenden belül az egyes 
gyermek igényeit úgy kell kielégíteni, hogy közben a csoport életében is áttekinthető rendszer 
legyen, a gyermekek tájékozódhassanak a várható eseményekről, kiiktatódjon a felesleges 
várakozási idő. Ez egyben a csoport belső nyugalmát is biztosítja.  
 Játék  

A gyermekkor legfontosabb tevékenysége, amely segíti a gyermeket a világ megismerésében és 
elfogadásában, elősegíti a testi, az értelmi, az érzelmi és a szociális fejlődését. A gondozónő a 
játék feltételeinek (megfelelő hangulat, hely, idő, eszközök) biztosításával és nevelői 
magatartásával támogatja az elmélyült, nyugodt játéktevékenységet, a kreativitást.  
 Mondóka, ének  

Bölcsődénkben a zenei élmény átélésére, tapasztalatszerzésre ad lehetőséget a környezet 
hangjainak megfigyelése, a gondozónő kellemes ének- és beszédhangja, ritmusos szövegmondása, 
a dallam és ritmushangszerek hallgatása, megszólaltatása, a közös éneklés. Az ismétlődések, a 
játékos mozdulatok megerősítik a zenei élményt.  



 

 Vers, mese  
A vers, mese nagy hatással van a kisgyermek érzelmi-, értelmi- ezen belül beszéd, 
gondolkodás, emlékezet, képzelet- és szociális fejlődésére. A verselés, mesélés, képeskönyv-
nézegetés bensőséges kommunikációs helyzet, így a kisgyermek számára alapvető érzelmi 
biztonság egyszerre feltétel és eredmény. A gyermek olyan tapasztalatokra, ismeretekre tesz 
szert, amelyeknek megszerzésére más helyzetekben nincs lehetősége.  
 Alkotó tevékenységek  

Az öröm forrása maga a tevékenység – az érzelmek feldolgozása és kifejezése az önkifejezés, 
az alkotás – nem az eredmény.  
A gondozónő a feltételek biztosításával, az egyes technikák megmutatásával, a gyermek 
pillanatnyi igényeinek megfelelő technikai segítéssel, az alkotókedv ébren tartásával, a 
gyermek alkotásának elismerésével és megbecsülésével, megőrzésével segítheti az alkotó 
tevékenységek iránti érdeklődést és a személyiségfejlődésre gyakorolt hatások érvényesülését.  
 Egyéb tevékenységek  

Ezek a tevékenységek valamilyen élethelyzet közös előkészítéséhez és megoldásához, az 
egymásról és a környezet szépségéről való gondoskodáshoz kapcsolódnak (pl. viráglocsolás, 
gyümölcsnap előkészítése, stb.). Az öröm forrásai az együttesség, a közös munkálkodás és a 
tevékenység fontosságának, hasznosságának átélése.  
 Mozgás  

Csecsemő- és kisgyermekkorban a mozgás alapvető formái kialakulnak, fejlődnek. A 
mozgásigény kielégítése érdekében kiemelkedő szerep jut a szabad levegőn történő játéknak, 
melynek érdekében fokozott figyelmet fordítunk az udvari mozgásfejlesztő játékok 
beszerzésére, az ennek megfelelő tér biztosítására.  
A mozgásigényük rendkívül nagy, az egészséges gyermek örömmel gyakorolja a mozgást. 
Ehhez fontos, hogy biztosítsuk mind a szobában, mind az udvaron a gyermekek számára a 
mozgásteret, mozgásfejlesztő játékokat, melyek használata során gyakorolják a gyermekek az 
egyes mozgásformákat, fejlődik mozgáskoordinációjuk, harmonikussá válik a mozgásuk. A 
játékeszközök szerepe az érdeklődés felkeltése, a mozgás aktivitás fenntartása.  
Fontos szempont, hogy a környezetünk balesetmentes legyen, a veszélyforrásokat 
kiküszöböljük. Minél változatosabb mozgásra van lehetősége a gyermekeknek, annál nagyobb 
örömüket lelik a játékban.  
A nagymozgásos játékokra a szabadban, udvaron, teraszon több lehetőség adott, mint 
szobában. A szobai játékok sokféleségük folytán a kéz finommozgását és a nagymozgásokat 
is fejlesztik.  
 Tanulás  

A tanulás legfontosabb irányítója a személyes kíváncsiság, az érdeklődés. A kisgyermekkori 
tanulás színterei a természetes élethelyzetek: a gondozás és a játék, a felnőttel és a társakkal 
való együttes tevékenység és kommunikáció. A tanulás formái: utánzás, spontán játékos 
tapasztalatszerzés, a gondozónő-gyermek interakcióból származó ismeretszerzés és 
szokáskialakítás.  
A beszéd a kisgyermekkori tanulás nagyon fontos eleme. A kommunikatív képességek 
fejlődésének feltételei a biztonságos és támogató környezetben zajló felnőtt-gyermek és 
gyermek-gyermek interakciók.  
 
2. Alapellátáson túli, a családi nevelést támogató szolgáltatásaink  
 Időszakos gyermekfelügyelet biztosítása  

A szülő elfoglaltsága idejére, néhány órára kérheti gyermeke felügyeletét. Az időszakosan 
gondozott kisgyermekek felvehetőek a normál bölcsődei csoportunk üres férőhelyeire.  
A gondozónő feladatai, munkarendje a bölcsődei gondozásunk-nevelésünk elvei és az aznapi 
csoport alapján szervezendő.  



 

Az időszakos bölcsődei elhelyezés igénybevétele esetén is fokozatosan, lehetőleg a szülővel 
történik a kisgyermek beszoktatása.  
 Tanácsadás  

Bölcsődénkben meghatározott időben, és igény szerint a szakemberek bevonásával 
biztosítunk tanácsadást az alábbi témákban:  
 - gondozási – nevelési, 
 - eltérő ütemű fejlődés esetén.  
 Játszócsoport kialakítása  

Bölcsődénk igény esetén külön játszócsoport kialakításával a szülőkkel vagy hozzátartozókkal 
együtt fogadja a gyermekeket munkanapokon 9-13 óráig. A gondozónő szerepe megváltozik: 
ő a háziasszony a csoportban, a gyermekeket kísérőik gondozzák.  
A játszócsoport lehetőséget teremt arra, hogy  
 - a szülő és gyermeke kedvező körülmények között játszhasson együtt,  
 - a gyermekek barátkozhassanak egymással,  
 - a szülők beszélgethessenek egymással, kicserélhessék tapasztalataikat,  
 - a szülők tanácsot, segítséget kérjenek a gondozónőtől,  
 - klubszerű foglalkozások keretében beszélgethessenek a kisgyermeknevelés-
 gondozás, az egészséges életmód, étkeztetés, stb. területének szakembereivel.  
A bensőséges hangulat kialakításához nagyon fontos a létszámhatárok figyelembe vétele.  
 
VII. KAPCSOLATRENDSZEREK  
 
1. Kapcsolattartás a szülőkkel  
A szülők és a bölcsőde folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást hitelesen és őszintén 
a gyermek fejlődéséről.  
A kapcsolattartás főbb formái:  
 szülővel közösen történő beszoktatás,  
 nyílt napok, 
 családlátogatás,  
 szülői értekezletek,  
 szülői fórum létrehozása,  
 beszélgetések érkezéskor és hazamenetelkor,  
 időpont egyeztetést követő egyéni beszélgetés,  
 szervezett programok / bölcsődekóstoló, gyermeknap/, 
 üzenő füzet,  
 hirdetőtábla. 

 
2. Saját gondozónő rendszer  
A saját gondozónő rendszer a személyi állandóság elvén működik. Az a gondozónő,aki 
beszoktatja a gyermeket a bölcsődébe,  a bölcsődébe járás egész időtartalma alatt a 
gondozónője lesz. Ezáltal több figyelem jut minden gyermekre, számon lehet tartani a 
gyermekek egyéni igényeit, problémáit, szokásait. Elsősorban a saját gondozónő segíti át őket 
a bölcsődei élet során adódó nehézségeken, ő tartja a szülőkkel a kapcsolatot napi szinten.  
 
3. Kapcsolattartás egyéb szervekkel  
 egészségügyi intézményekkel,  
 házi gyermekorvossal,  
 bölcsőde gyermekorvosával,  
 szociális alapszolgáltatókkal,  
 helyi képviselő-testülettel,  



 

 helyi önkormányzattal,  
 helyi önkormányzat bizottságaival, 
 szakhatóságokkal, 
 gyámhivatallal.  

 
Az együttműködés keretében biztosítani kell a szükséges információk átadását a titoktartási 
kötelezettség figyelembe vételével, továbbá a kölcsönös konzultációkat, a tapasztalatcserét.  
 
 
VIII. SZEMÉLYI FELTÉTELEK  
 
Bölcsőde szakmai vezető: 1 fő  
Kisgyermeknevelő: 6 fő  
Gazdasági vezető: 1 fő  
Takarító/ kisegítő (dajka): 2 fő  
Konyhai dolgozó: 1 fő  
Gyermekorvos: 1 fő (megbízási szerződéssel)   
Védőnő: az intézmény  működteti a Védőnői Szolgálatot. 
A bölcsőde teljes nyitva tartása alatt a gyermekekkel kisgyermeknevelő foglalkozik. A 
szükséges kisgyermeknevelői jelenlétet rugalmas (csúsztatott) munkakezdéssel oldjuk meg. A 
kisgyermeknevelők képesítési előírása: szakirányú képesítés. Munkájukat a bölcsőde szakmai 
vezetője segíti.  
A kisgyermeknevelők munkáját   dajka/kisegítő segíti, aki gyermekfelügyeleti, kisegítői, 
higiéniai és egyéb feladatokat lát el.  
Bölcsődénkben heti 1 órában bölcsődeorvos kíséri figyelemmel a kisgyermekek egészséges 
fejlődését.  
A bölcsőde tálalókonyhával rendelkezik, így …........................................beszállítóval történt 
szerződéskötéssel megoldott az élelmezés.  Az élelmezéssel kapcsolatos feladatokat a konyhai 
dolgozó látja el a kisegítők segítségével. A gazdasági vezető látja el a napi rendelést, 
adagszám nyilvántartást. Ő gondoskodik a személyi térítési díjak számlázásáról is.  
 
 
IX. TÁRGYI FELTÉTELEK 
 
Bölcsődénk 36 férőhellyel működik. 3 csoportszobával és a hozzá közvetlenül kapcsolódó 
kiszolgáló helyiségekkel, fürdőszobával, gyermeköltözővel, közös bejárattal, valamint 
udvarral rendelkezik. 
A játékeszközök a gyermekek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségi szintjének, 
valamint a szakmai előírásoknak megfelelően lettek összeválogatva.  
Bölcsődénkben a nevelés, gondozás eszközei szakmailag tudatosan tervezettek, pedagógiailag 
célszerűen kialakítottak, megfelelnek a mai, modern kisgyermeknevelés elvárásainak.  
 
Bölcsődénk rendelkezik még a kisgyermeknevelők számára kisgyermeknevelői szobával, 
ebédlővel, raktárakkal és irodákkal, melyek segítik a gyerekek magas színvonalon történő 
ellátását.  
 
 
 



 

X. SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓK SZAKMAI 
FELKÉSZÜLTSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA  
 
Szolgálatunkban a képzési terv elkészítését a 9/2000.  SzCsM rendelet 15. §- a szabályozza. A 
jogszabály szerint az éves továbbképzési tervet a személyes gondoskodást nyújtó intézmény 
vezetője köteles elkészíteni.  
E képzési, továbbképzési tervben a szakirányú és nem szakirányú felsőfokú, illetve a 
szakirányú és nem szakirányú középfokú képzésen kívül szerepel a továbbképzés céljából 
szervezett tanfolyamokon, a szakmai személyiségfejlesztő foglalkozásokon, szakmai 
tanácskozásokon, külföldi, vagy hazai tanulmányúton, illetve szakvizsgán résztvevők 
létszáma, neve és ideje.  
 
 
XI. DOKUMENTÁCIÓ  
 
A bölcsődénk a gyermekek fejlődéséről és a csoportok működéséről tájékozódás céljából, az 
egyes módszertani javaslatokban megfogalmazottak alapján dokumentációt vezet.  
A dokumentáció vezetése, az abban szereplő adatok, információk felhasználása a nevelés, 
gondozás biztosításának, a gyermekek fejlődésének elősegítése érdekében történik. A 
dokumentáció vezetésénél fontos szempont: a tárgyszerűség, a hitelesség, a rendszeresség.  
A dokumentáció vezetéséhez a bölcsődei felvételkor kérjük a szülők hozzájárulását.  
A szülő saját kérésére bármikor betekintést nyerhetnek gyermekük fejlődésének írásban 
rögzített menetébe. A dokumentációt zárt iratszekrényben tároljuk, vezetésénél a személyiségi 
jogokat figyelembe vesszük.  
 Csoportos dokumentációk: csoportnapló – mely tartalmazza: a nevelő munka 

tervezését, a napi, heti feljegyzéseket.  

 Egyéni dokumentációk: törzslap, fejlődési lap, tájékoztató füzet. 
 
XII. JOGVÉDELEM  
 
1. Érdek-képviseleti fórum 
 
A 1997. évi XXXI. törvény 35. §.(1) bekezdése értelmében az intézmény fenntartója 
meghatározza az ellátásban részesülők érdekvédelmét szolgáló érdek-képviseleti fórum 
megalakításának és működésének szabályait.  
 
Az érdek-képviseleti fórum szavazati jogú választott tagjai:  
 az ellátásban részesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselői, 
 az intézmény dolgozóinak képviselői, 
 az intézményt fenntartó képviselői.  

 
Az érdek-képviseleti fórum működésének célja: 
 Az Érdek-képviseleti Fórum (továbbiakban: Fórum) a bölcsődei ellátásban részesülő 

gyermekek érdekeinek védelmét, képviseletét szolgálja és végzi.  
 
 A Fórum működésének célja, hogy megteremtse a bölcsődei ellátásban részesülő 

gyermekek szülei/törvényes képviselői, a fenntartó és az intézmény képviselői közötti 
együttműködés szélesebb körben értelmezett alapját.  



 

 
 További cél, hogy a bölcsődei ellátással kapcsolatban esetlegesen felmerülő panasz, 

probléma mihamarabb azon a helyen nyerjen orvoslást, ahol felmerül.  
 
Az intézményvezető és a bölcsőde szakmai vezetője a Fórum által jelzett panaszt kivizsgálja, 
illetékességi körén belül megteszi a szükséges intézkedést. Amennyiben ehhez nem 
rendelkezik kompetenciával, a megfelelő személyhez továbbítja azt. Mindenről 15 napon 
belül írásban tájékoztatja a Fórumot.  
 
A panaszt tevő szülő/törvényes képviselő az intézmény fenntartójához, vagy a gyermekjogi 
képviselőhöz fordulhat, ha a bölcsőde vezetője - ill. a szervezeti felépítés szerinti illetékes 
személy -, vagy a Fórum 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha 
a megtett intézkedéssel nem ért egyet.  
 
 Gyermekjogi képviselő: Dr. Varga Bea  
 Mobil: 06 /20 – 489 – 9627  
 Fenntartó: Tárnok Nagyközség  Önkormányzata  
 Tel: 06 /23-387-019 
 
2. A szolgáltatást végzők jogai 
 
A gyermekvédelmi rendszerben foglalkoztatottakat – külön jogszabályban meghatározott 
munkakörükkel összefüggésben – megilleti a jog, hogy személyüket megbecsüljék, emberi 
méltóságukat és személyiségi jogaikat tiszteletben tartsák, tevékenységüket értékeljék és 
elismerjék.  
A 15/1998. NM rendelet 29. § (1) határozza meg a dolgozók munkavégzéséhez szükséges 
feltételeket, melyet a munkáltatónak biztosítani kell. A szakemberek közfeladatot ellátó 
személynek minősülnek. A bölcsőde dolgozói közalkalmazottak, rájuk a közalkalmazotti 
törvény jogi szabályozása vonatkozik.  
Az alkalmazotti közösséget és annak képviselőit jogszabályokban meghatározott részvételi, 
javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg.  
 
XIII. MŰKÖDÉS REND  
 
A bölcsőde működését érintő fejezeteket a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza, 
valamint a bölcsőde házirendje.  
 
XIV. ELLENŐRZÉS RENDJE  
 
A bölcsődei szolgáltatás ellenőrzése a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 
ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006 (XII. 23) 
Kormányrendelet szerint történik.  
A bölcsődében többféle ellenőrzési feladatokat kell végezni. A nevelési, gondozási program a 
pedagógiai munkáról szól, ezért itt a program beválásának és a bölcsőde pedagógiai  
munkájának ellenőrzését rögzíteni kell. A pedagógiai program átfogó, éves értékelése, 
ellenőrzése az intézményvezető feladata.  
Az értékelés a szülők és a nevelőtestület véleménye alapján történik.  
A programhoz szorosan kapcsolódnak a következő dokumentumok, melynek ellenőrzése a 
szakmai vezető feladata:  



 

 a bölcsőde éves munkaterve,  
 a csoportok éves terve (új gyermekek esetén beszoktatási- és családlátogatási terv),  
 a csoportdokumentumok (csoportnapló, eszköztervezet, napirend), 
 a gyermekek fejlődéséről készült feljegyzések.  

A bölcsőde munkatervét évente, a csoportok munkatervét, a csoportdokumentumokat és a 
gyermekek fejlődéséről készült feljegyzéseket félévente kell ellenőrizni.  
Az ellenőrzés kiterjed arra is, hogy a csoportban dolgozó két kisgyermeknevelő mennyire 
beszéli meg és értékeli egymás közt a csoport és az egyes gyermekek fejlődését. A bölcsődei 
nevelőmunka értékelése az egész bölcsődére vonatkoztatva nevelési értekezletek keretében 
történik.  
 
XV. MUNKAKAPCSOLATOK, SZOLGÁLTATÁSSAL 
ÖSSZEFÜGGŐ ÉRTEKEZLETEK  
 
A bölcsőde dolgozói egymással szoros munkakapcsolatban állnak, egymással mellérendelt 
viszonyban tevékenykednek.  
A szolgáltatás dogozói a településen a gyermekekkel kapcsolatban álló intézményekkel, 
szervezetekkel együttműködnek.  
 
1. Szakmai értekezlet:  
Tárgya: Azoknak az eseteknek és operatív teendőknek a megbeszélése, amelyek bármely 
bölcsődei kisgyermek gondozónő számára problémát jelentenek, az egység működésében 
szerepet játszanak.  
 
2. Munka értekezlet  
A bölcsőde szakmai egységének minden dolgozója részt vesz, havonta egy alkalommal kerül 
megtartásra.  
 
3. Intézményi értekezlet 
Az intézményvezető tartja, az intézmény minden dolgozója részt vesz rajta. Évente legalább két 
alkalommal kerül rá sor. 
 
XVI. Mellékletek   
 Házirend 
  Megállapodás a szülőkkel 
 
 
Tárnok, 2014. szeptember 2.      Kürthy Miklósné   
        intézményvezető  
 
 
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a ….............................................. 
számú Önkormányzati Határozatával jelen Szakmai programot jóváhagyta. 
 
 
Tárnok, 2014. szeptember …......    Kürthy Miklósné 
        intézményvezető 
 
 



 

 

 

 

SZAKMAI PROGRAM 

PÖTTÖMKUCKÓ CSALÁDI NAPKÖZI 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
TARTALOMJEGYZÉK 
 
I. FENNTARTÓ,SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE, TELEPHELYE           3.oldal 
 
II. A SZOLGÁLTATÁS ALAPELVEI, CÉLJA, FELADATA             3.oldal 
 
III. AZ ELLÁTANDÓ TERÜLET ÉS  AZ ELLÁTANDÓ CÉLCSOPORT 
      JELLEMZŐI                   3.oldal        
     1. Földrajzi elhelyezkedés, demográfiai adatok               3.oldal 
     2. Az ellátási terület sajátosságai, kiemelt problémái              4.oldal 
     3. Ellátandó célcsoport                  4.oldal 
 
IV. A FELADATELLÁTÁS SZAKMAI TARTALMA, MÓDJA             5.oldal 
     1. A gondozás-nevelés feladatai                 5.oldal 
     2. Megvalósítani kívánt programok, szolgáltatások, tevékenységek            6.oldal 
     3. Élelmezés                   7.oldal 
     4. Intézményen belüli és más intézményekkel történő együttműködés             7.oldal 
       5. Szolgáltatást nyújtók szakmai felkészültsége              7.oldal 
     6. Ellátás igénybevételének módja                7.oldal 
     7. Jogvédelem                   7.oldal 
 
V. MELLÉKLETEK                   8.oldal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
I. Fenntartó, szolgáltató neve, székhelye, telephelye 
 
Fenntartó: Tárnok Nagyközség Önkormányzata 
Székhelye: 2461 Tárnok, Dózsa Gy. u. 150.sz. 
 
Szolgáltató: Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat 
Székhelye: 2461 Tárnok, Fő u. 61.sz. 
Telephelye: Pöttömkuckó Családi Napközi, 2461 Tárnok, Fő u. 59.sz. 
 
II. A szolgáltatás  alapelvei, célja, feladata 
 
Intézményünk alapelve és célkitűzése: segíteni a munkájához visszatérő szülőt abban, hogy 
gyermeke megkaphassa az életkorának megfelelő ellátást, melyet otthon a család biztosítana 
neki. A szülőt, családot a szocializáció legfontosabb szereplőjének tartjuk. Családi napközink 
együttműködő partnere a szülőnek a gyermeknevelése során.  
Célunk: családias környezetben szeretetteljes és nyugodt légkör megteremtése a 
gyermekeknek, akik így biztonságban érezhetik magukat.  
A gyermekek ellátásában fontosnak tartjuk a személyre szóló, differenciált bánásmódot. 
 
III. Az ellátandó terület és az ellátandó célcsoport jellemzői 
 
1. Földrajzi elhelyezkedés, demográfiai adatok 
 
Tárnok Pest megye nyugati részén található nagyközség. Földrajzi fekvése kedvező. 
Budapesttől 20 km-re, a 7. sz. főközlekedési útvonal és az M7 autópálya között terül el. 
Személygépkocsival ezekről az útvonalakról jól megközelíthető. 
Tárnokon halad keresztül a Budapest – Székesfehérvár - Nagykanizsa, illetve Tapolca 
vasútvonal. Az elővárosi vasúti közlekedés beindulása megkönnyítette a rendszeresen utazók 
közlekedését.  
 
A település lakosságszámának alakulása (2008-2014) 

év 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

fő 8903 9029 9135 8734 8782 8888 9586 
 
Az évről évre emelkedő lakosságszám növekedés a természetes szaporodás és a bevándorlók 
együttes számának pozitívumát jelzik.  
 
 
A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója – amely 
a térség 10 települését vizsgálta – az alábbiakat prognosztizálta: 
 
„2005-ben elkészült a térség demográfiai és iskolázottsági előreszámítása, amely 20 éves 
időszakot (2001-2021) ölel fel. Ebből kiolvasható, hogy a térség népessége 2021-ig 
előreláthatóan közel 1/3-dal növekszik, s az előreszámítási időszak végére kevéssel 
meghaladja a 200 000 főt." 



 

 
2. Az ellátási terület sajátosságai, kiemelt problémái 

 
2.1. Egészségügyi ellátás:  
Biztosított a háziorvosi és a gyermekorvosi ellátás. Gyógyszertár naponta tart nyitva. 
A szakrendelések közül szemészeti és fogászati rendelés működik helyben. 
 
2.2. Oktatás:  
A településen működik óvoda, általános iskola.  
Az általános iskola két épületben kapott helyet. Az egyikbe az alsós, a másikba a 
felsős tanulók járnak. Az óvodai ellátás egy intézmény keretein belül, négy  
helyszínen vehető igénybe. A felvételre várók nagy száma miatt évről évre 
szükségessé vált a csoportok számának bővítése és a csoporton belüli létszámnak az 
emelése. 

 
2.3. Szociális ellátások és szolgáltatások: 
Az alapellátások közül biztosított az étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés. Az 
Idősek Klubjában biztosított az idősek nappali ellátás.  
 
2.4. Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:  
Az alapellátások közül biztosított a gyermekjóléti szolgáltatás. 
A 3 éven aluli gyermekek ellátására elkezdődött egy  bölcsőde építése. Működésének 
megkezdéséig a gyermekek napközbeni ellátási formái közül  a családi napközik 
létrejötte az elsődleges  megoldás. 

 
3. Ellátandó célcsoport 
 
Sok édesanya számára fontos kérdés, hogy a gyermekkel töltött első hónapok, évek után van-e 
lehetősége választani a gyermeknevelési támogatások hosszabb időre történő igénybevétele 
vagy a munkavállalás között.  2014. januártól a GYED és GYES mellett már korlátlanul lehet 
munkát vállalni, ha a gyermek elmúlt egyéves. Ezzel a lehetőséggel csak az élhet, aki meg 
tudja oldani gyermeke napközbeni felügyeletét. A gyermekintézmények általában zsúfoltak, 
helyhiány miatt több kérelmet elutasítanak. 
 
A hiányzó intézményi férőhelyek pótlására szolgálhat a családi napközi, mely csecsemő 
kortól a kisiskolás kor végéig láthatja el a gyermekek felügyeletét. A családi napköziben- 
hasonlóan az óvodához, bölcsődéhez, napközihez- szintén megoldható a gyermekek 
életkorának megfelelő ellátás. 
 
Tárnok település Budapest vonzáskörzete miatt kedvelt a fiatal, kisgyermekes családok 
lakásvásárlása szempontjából. A lakosságszám dinamikus növekedését nem követte az 
infrastruktúra megfelelő fejlődése. 
 
Településünk bölcsődéjének az építése folyamatban van, az óvodai férőhelyek maximálisan 
kihasználtak. Köszönhetően a pozitív jogszabályi változásoknak, felméréseink   azt mutatják, 
hogy egyre  több szülő térne vissza a munkahelyére. Családi napközink  elsősorban a 2-6 éves 
korú gyermekek fogadására szolgál, de nem zárkózunk el az ettől eltérő korú gyermekek 
gondozásától sem.  
 
A családi napközi helye a Római Katolikus Templom parókiájának átalakításával valósult 



 

meg. Az épület felújítását a fenntartó úgy végeztette, hogy alkalmas legyen a gyermekek 
szükségleteinek kielégítésére. A családi napközi berendezése a gyermekek életkorához, 
fejlettségéhez, igényeihez igazodik. 
 
A napköziben a 3 fő gondozónő maximum 7 gyermek felügyeletét, gondozását látja el. 
Nyugodt, magabiztos, kiegyensúlyozott személyiségek, akik a rájuk bízott gyermekek 
ellátását örömmel és szeretettel végzik. Megfelelő tapasztalatokra tettek szert saját 
gyermekeik nevelése közben és eddigi munkahelyeiken.  
 
IV. A feladatellátás szakmai tartalma, módja 
 
1. A gondozás-nevelés feladatai 

 
1.1. Az egészséges életmód kialakítása 
Az egészséges életmód kialakítása során nagy szerepe van az étkezéseknek, a mozgás 
megszerettetésének. A mozgás a gyermek legalapvetőbb, természetes megnyilvánulási 
formája, de csak akkor lehet fejlesztő hatású, ha azt a gyermek kellemes, nyugodt, 
biztonságos környezetben, örömmel, jó közérzettel és jó hangulatban végzi. A mai 
korban a gyermekek számára a mozgás egyre inkább háttérbe szorul, ezért is kell szem 
előtt tartanunk a természetes mozgáskedv fenntartását. 
 
1.2. Az érzelmi fejlődés és a szocializáció elősegítése 
A gondozás során a mindennapi élethez tartozó alapvető szokásokat sajátíthatja el a 
gyermek, melyek szerepet játszanak a szocializációjában. Például: hogyan kell kérni 
valamit, ezt hogyan köszönjük meg, illemhely helyes használata, étkezési szokások. A 
szokások kialakítása során nagyon fontos a gondozónők jó példája és a türelme. 
A gondozás során a gyermekek megnyilvánulásaira konkrétan reagálunk, dicsérettel és 
pozitív megerősítéssel elsősorban. 

 
1.3. A megismerési folyamatok fejlődésének segítése 
A gondozónők elősegítik a gyermekek természetes tudásvágyának kielégítését. Tárgyi 
eszközeinket, játékainkat igyekeztünk úgy összeválogatni, hogy azok fejlesszék a 
gyermekek értelmi képességét, kreativitását. Az együttjátszás során a gyermek 
megtanul kapcsolatot kialakítani, viszonyulni a társaihoz, megtapasztalja a csoport 
élményét. Ezek egy kiscsoportban még jobban megvalósíthatóak. A napközibe járó 
gyermekek így megtapasztalják és gyakorolják a társas együttélés és az önérvényesítés 
szabályait. Például: egymásra figyelés, egymás segítése, alkalmazkodás a másikhoz.  
 
1.4. A napirend megszervezése 
Úgy szervezzük meg a napi tevékenységét, hogy az igazodjék a gyermekek 
igényeihez, szükségleteihez, mert így megteremtjük a biztonságot, a 
kiszámíthatóságot, az aktivitást és az önállósodást.  
Törekszünk ugyanakkor a rugalmasságra, hogy lehetőséget adjunk a változó igények,  
az alkalmi lehetőségek kihasználására.  

 
Napirend : 

  7.00 –   8.00  megérkezés  
  8.30 –   9.00  reggeli 
  9.00 – 10.00   torna, játék bent a szobában  
10.00 - 10.30   tízórai, utána öltözés  



 

 
10.30 – 11.30   kinti játék az udvaron, játszótéren 
11.30 - 12.00  vetkőzés, mosdóhasználat, terítés- nagyobb 

gyermekek bevonásával 
  12.00 – 12.30   ebéd  
  12.30 - 13.00   készülődés a lefekvéshez, meseolvasás 

13.00 – 15.00  kisebb gyermekek alszanak, nagyobbaknak 
egyéni  foglalkozás 

15.00 - 15.30   uzsonna 
  15.30 - 17.00   játék, gyermekek hazamennek 
 
 
1.5. A napi élet megszervezése 
A napi élet megszervezése a játék, mozgás, gondozás, nevelés során valósul meg.  
A gyermekek legfontosabb tevékenysége kisiskolás korig a játék, melyen keresztül 
játékosan tanulhatnak. 
A játéknak széles körét alkalmazzuk a gondozás során. Minden nap mesélünk a 
gyermekeknek, verset, mondókákat tanulnak meg, zenét hallgatnak. Sétáink során 
megismerik az évszakokat, a háziállatokat, növényeket, növények terméseit. 
Nagyobb programokat is tervezünk nekik, például kirándulás. 

 
A gondozónők és a családi napközibe járó gyermekek szülei között elengedhetetlen a 
kölcsönös tiszteleten és bizalmon, megbecsülésen alapuló partnerkapcsolat kialakulása a 
gyerekek jó közérzete és harmonikus fejlődése érdekében. 
A gondozónők a gyermek gondozása-nevelése során figyelembe veszik az otthon kialakult 
szokásokat, a jellegzetes reakciókat, a gyermek érdeklődését. Elismerik a szülő elsődleges 
szerepét és befolyását a gyermek fejlődésére.  
 
Támogatjuk a családi napközibe járó gyermekek szüleit abban, hogy igényeik és lehetőségeik 
szerint vegyenek részt a napközi életében. Támogatjuk a szülők közt spontán módon is 
alakuló kapcsolatok erősödését, olyan társas összejövetelek szervezését, ahol közösen 
beszélhetik meg a gyermek nevelésével kapcsolatos tapasztalatokat és gondolatokat. 
 
2. Megvalósítani kívánt programok, szolgáltatások, tevékenységek 
 
Félévente, a szülők érdeklődésének megfelelő témáról, intézményünk pszichológusa illetve a 
gyermekorvos, pedagógusok előadást tartanak. 
 
Minden hónapban tervezünk egy rendezvényt, melyek alkalmazkodnak néphagyományaink-
hoz, nemzeti ünnepeinkhez. (farsang, húsvét, majális, anyák napja, pünkösd, gyermeknap, 
búcsú, szüret, Mikulás, karácsony.) 
A szülőkkel való jó kapcsolat kialakítása érdekében családi napot (bográcsozás, beszélgetés)  
és családi sportnapot (sorversenyek, labdázás) szervezünk. 
Rendezvényeinkre várjuk a szülőket és a kapcsolattartás szempontjából bevont kollégákat is. 
 
3. Élelmezés 
 
A családi napköziben történő élelmezés során a korszerű csecsemő- és gyermektáplálási 
elveket kell figyelembe venni úgy, hogy a táplálék mennyiségileg elegendő és minőségileg 
helyes összetételű, megfelelő konyhatechnikai eljárásokkal elkészített és élvezhető legyen, 



 

valamint feleljen meg a higiénés követelményeknek. 
 
Napi négyszeri étkezést biztosítunk a gyermekeknek (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna), melyet 
a szolgálat főzőkonyhájáról szállítással oldunk meg. Figyelünk arra, hogy a gyermekek 
minden nap sok vitaminhoz, egészséges ételekhez jussanak.   
 
4. Intézményen belüli és más intézményekkel történő együttműködés 
 
Elsődleges és legfontosabb a szülőkkel való rendszeres kapcsolat kialakítása. Emellett még 
kapcsolatot tartunk a helyi gyermekjóléti szolgálattal és pszichológusával, óvodával, 
pedagógiai szakszolgálatokkal, iskolával, környékbeli bölcsődékkel, módszertani 
intézményekkel, a település Polgármesteri Hivatalával, Népegészségügyi Intézettel. 
 
5. Szolgáltatást nyújtók szakmai felkészültsége 
 
Az önképzést és dolgozóink képzését fontosnak tarjuk. Gyermekjóléti Szolgálatunknál 
rendelkezésre állnak szakmai könyvek, szakmai folyóiratok, melyekkel eleget tudunk tenni a 
mindig megújuló kihívásoknak. 
Tervezzük a kollégák közötti szakmai megbeszéléseket és a Gyermekjóléti Szolgálattal való 
szoros együttműködést. Figyelemmel kísérjük a szakmai továbbképzéseket, a médiában 
elhangzó gyermekkel kapcsolatos híreket, információkat. 
 
6. Ellátás igénybevételének módja 
 
Az ellátás igénybevétele önkéntes, a szülő vagy törvényes képviselő kérésére történik. 
Az ellátás igénybevételéről az ellátást kérő és az intézmény írásos megállapodást köt. 
 
7. Jogvédelem 
 

7.1. A szolgáltatást igénybevevők jogainak védelme 
A   gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben meghatározottak szerint.  
A  szolgáltatás biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményeit meg kell tartani. 
 Az intézmény az általa biztosított szolgáltatást olyan módon végezze, hogy  
 figyelemmel legyen az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok 
maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására. 
Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a 
magánéletével kapcsolatos titokvédelem. 
Az intézménynek biztosítani kell, hogy az ellátottak a  gyermekjogi képviselő 
személyét és a vele való kapcsolatfelvétel módját megismerhessék.  
 
A szolgáltatást igénybevevők az őket ért sérelem orvoslása céljából az intézmény 
vezetőjéhez fordulhatnak. Ha a szolgáltatást igénybevevő panasza kivizsgálásáról 15 
napon belül nem kap választ (vagy nem ért egyet az intézkedéssel) az intézmény 
fenntartójához ( Tárnok Nagyközség Önkormányzata ) fordulhat. 
 
7.2. A szociális szolgáltatást végzők jogainak védelme 
A   gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben meghatározottak szerint.  
A foglalkoztatottak számára biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó 



 

megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi 
jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési 
körülményeket biztosítson számukra. 
 
A dolgozók az őket ért sérelmekkel, panaszokkal az intézményvezetőhöz 
fordulhatnak. Ha 15 napon belül nem kapnak választ az intézményvezetőtől vagy nem 
értenek egyet intézkedésével, az intézmény fenntartójához fordulhatnak jogorvoslatért. 
 

  7.3. Tájékoztatási kötelezettség 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeiről a kérelem 
benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell. 
Az intézménybe való felvételkor az intézmény tájékoztatást ad az ellátott   szülője 
vagy törvényes képviselője  számára az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és 
feltételeiről, az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, az ellátott  panaszjogainak 
gyakorlásának módjáról, a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a 
mulasztás következményeiről. 
Az ellátást igénybe vevő   hozzátartozója az intézménybe való felvételkor köteles 
nyilatkozni a fentiekben meghatározott tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, 
tiszteletben tartásáról, adatokat szolgáltatni az intézményben a jogszabály  alapján 
vezetett nyilvántartásokhoz, nyilatkozni arról, hogy az  ellátásra való jogosultság 
feltételeit és az ellátott, illetve   a törvényes képviselő  személyazonosító adataiban 
beállott változásokat haladéktalanul közli az intézmény vezetőjével. 

 
V. Mellékletek: 
   
 Házirend 
  Megállapodás a szülőkkel 
 
 
 
 
 
 
Tárnok, 2014. szeptember 2.      Kürthy Miklósné   
        intézményvezető  
 
 
 
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a ….............................................. 
számú Önkormányzati Határozatával jelen Szakmai programot jóváhagyta. 
 
 
Tárnok, 2014. szeptember …......    Kürthy Miklósné 
        intézményvezető 
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I. Fenntartó, szolgáltató neve, székhelye, telephelye 
 
Fenntartó: Tárnok Nagyközség Önkormányzata 
Székhelye: 2461 Tárnok, Dózsa Gy. u. 150.sz. 
 
Szolgáltató: Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat 
Székhelye: 2461 Tárnok, Fő u. 61.sz. 
Telephelye: Pöttömkuckó Családi Napközi, 2461 Tárnok, Fő u. 59.sz. 
 
II. A szolgáltatás  alapelvei, célja, feladata 
 
Intézményünk alapelve és célkitűzése: segíteni a munkájához visszatérő szülőt abban, hogy 
gyermeke megkaphassa az életkorának megfelelő ellátást, melyet otthon a család biztosítana 
neki. A szülőt, családot a szocializáció legfontosabb szereplőjének tartjuk. Családi napközink 
együttműködő partnere a szülőnek a gyermeknevelése során.  
Célunk: családias környezetben szeretetteljes és nyugodt légkör megteremtése a 
gyermekeknek, akik így biztonságban érezhetik magukat.  
A gyermekek ellátásában fontosnak tartjuk a személyre szóló, differenciált bánásmódot. 
 
III. Az ellátandó terület és az ellátandó célcsoport jellemzői 
 
1. Földrajzi elhelyezkedés, demográfiai adatok 
 
Tárnok Pest megye nyugati részén található nagyközség. Földrajzi fekvése kedvező. 
Budapesttől 20 km-re, a 7. sz. főközlekedési útvonal és az M7 autópálya között terül el. 
Személygépkocsival ezekről az útvonalakról jól megközelíthető. 
Tárnokon halad keresztül a Budapest – Székesfehérvár - Nagykanizsa, illetve Tapolca 
vasútvonal. Az elővárosi vasúti közlekedés beindulása megkönnyítette a rendszeresen utazók 
közlekedését.  
 
A település lakosságszámának alakulása (2008-2014) 

év 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

fő 8903 9029 9135 8734 8782 8888 9586 
 
Az évről évre emelkedő lakosságszám növekedés a természetes szaporodás és a bevándorlók 
együttes számának pozitívumát jelzik.  
 
 
A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója – amely 
a térség 10 települését vizsgálta – az alábbiakat prognosztizálta: 
 
„2005-ben elkészült a térség demográfiai és iskolázottsági előreszámítása, amely 20 éves 
időszakot (2001-2021) ölel fel. Ebből kiolvasható, hogy a térség népessége 2021-ig 
előreláthatóan közel 1/3-dal növekszik, s az előreszámítási időszak végére kevéssel 
meghaladja a 200 000 főt." 



 

 
2. Az ellátási terület sajátosságai, kiemelt problémái 

 
2.1. Egészségügyi ellátás:  
Biztosított a háziorvosi és a gyermekorvosi ellátás. Gyógyszertár naponta tart nyitva. 
A szakrendelések közül szemészeti és fogászati rendelés működik helyben. 
 
2.2. Oktatás:  
A településen működik óvoda, általános iskola.  
Az általános iskola két épületben kapott helyet. Az egyikbe az alsós, a másikba a 
felsős tanulók járnak. Az óvodai ellátás egy intézmény keretein belül, négy  
helyszínen vehető igénybe. A felvételre várók nagy száma miatt évről évre 
szükségessé vált a csoportok számának bővítése és a csoporton belüli létszámnak az 
emelése. 

 
2.3. Szociális ellátások és szolgáltatások: 
Az alapellátások közül biztosított az étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés. Az 
Idősek Klubjában biztosított az idősek nappali ellátás.  
 
2.4. Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:  
Az alapellátások közül biztosított a gyermekjóléti szolgáltatás. 
A 3 éven aluli gyermekek ellátására elkezdődött egy  bölcsőde építése. Működésének 
megkezdéséig a gyermekek napközbeni ellátási formái közül  a családi napközik 
létrejötte az elsődleges  megoldás. 

 
3. Ellátandó célcsoport 
 
Sok édesanya számára fontos kérdés, hogy a gyermekkel töltött első hónapok, évek után van-e 
lehetősége választani a gyermeknevelési támogatások hosszabb időre történő igénybevétele 
vagy a munkavállalás között.  2014. januártól a GYED és GYES mellett már korlátlanul lehet 
munkát vállalni, ha a gyermek elmúlt egyéves. Ezzel a lehetőséggel csak az élhet, aki meg 
tudja oldani gyermeke napközbeni felügyeletét. A gyermekintézmények általában zsúfoltak, 
helyhiány miatt több kérelmet elutasítanak. 
 
A hiányzó intézményi férőhelyek pótlására szolgálhat a családi napközi, mely csecsemő 
kortól a kisiskolás kor végéig láthatja el a gyermekek felügyeletét. A családi napköziben- 
hasonlóan az óvodához, bölcsődéhez, napközihez- szintén megoldható a gyermekek 
életkorának megfelelő ellátás. 
 
Tárnok település Budapest vonzáskörzete miatt kedvelt a fiatal, kisgyermekes családok 
lakásvásárlása szempontjából. A lakosságszám dinamikus növekedését nem követte az 
infrastruktúra megfelelő fejlődése. 
 
Településünk bölcsődéjének az építése folyamatban van, az óvodai férőhelyek maximálisan 
kihasználtak. Köszönhetően a pozitív jogszabályi változásoknak, felméréseink   azt mutatják, 
hogy egyre  több szülő térne vissza a munkahelyére. Családi napközink  elsősorban a 2-6 éves 
korú gyermekek fogadására szolgál, de nem zárkózunk el az ettől eltérő korú gyermekek 
gondozásától sem.  
 
A családi napközi helye a Római Katolikus Templom parókiájának átalakításával valósult 



 

meg. Az épület felújítását a fenntartó úgy végeztette, hogy alkalmas legyen a gyermekek 
szükségleteinek kielégítésére. A családi napközi berendezése a gyermekek életkorához, 
fejlettségéhez, igényeihez igazodik. 
 
A napköziben a 3 fő gondozónő maximum 7 gyermek felügyeletét, gondozását látja el. 
Nyugodt, magabiztos, kiegyensúlyozott személyiségek, akik a rájuk bízott gyermekek 
ellátását örömmel és szeretettel végzik. Megfelelő tapasztalatokra tettek szert saját 
gyermekeik nevelése közben és eddigi munkahelyeiken.  
 
IV. A feladatellátás szakmai tartalma, módja 
 
1. A gondozás-nevelés feladatai 

 
1.1. Az egészséges életmód kialakítása 
Az egészséges életmód kialakítása során nagy szerepe van az étkezéseknek, a mozgás 
megszerettetésének. A mozgás a gyermek legalapvetőbb, természetes megnyilvánulási 
formája, de csak akkor lehet fejlesztő hatású, ha azt a gyermek kellemes, nyugodt, 
biztonságos környezetben, örömmel, jó közérzettel és jó hangulatban végzi. A mai 
korban a gyermekek számára a mozgás egyre inkább háttérbe szorul, ezért is kell szem 
előtt tartanunk a természetes mozgáskedv fenntartását. 
 
1.2. Az érzelmi fejlődés és a szocializáció elősegítése 
A gondozás során a mindennapi élethez tartozó alapvető szokásokat sajátíthatja el a 
gyermek, melyek szerepet játszanak a szocializációjában. Például: hogyan kell kérni 
valamit, ezt hogyan köszönjük meg, illemhely helyes használata, étkezési szokások. A 
szokások kialakítása során nagyon fontos a gondozónők jó példája és a türelme. 
A gondozás során a gyermekek megnyilvánulásaira konkrétan reagálunk, dicsérettel és 
pozitív megerősítéssel elsősorban. 

 
1.3. A megismerési folyamatok fejlődésének segítése 
A gondozónők elősegítik a gyermekek természetes tudásvágyának kielégítését. Tárgyi 
eszközeinket, játékainkat igyekeztünk úgy összeválogatni, hogy azok fejlesszék a 
gyermekek értelmi képességét, kreativitását. Az együttjátszás során a gyermek 
megtanul kapcsolatot kialakítani, viszonyulni a társaihoz, megtapasztalja a csoport 
élményét. Ezek egy kiscsoportban még jobban megvalósíthatóak. A napközibe járó 
gyermekek így megtapasztalják és gyakorolják a társas együttélés és az önérvényesítés 
szabályait. Például: egymásra figyelés, egymás segítése, alkalmazkodás a másikhoz.  
 
1.4. A napirend megszervezése 
Úgy szervezzük meg a napi tevékenységét, hogy az igazodjék a gyermekek 
igényeihez, szükségleteihez, mert így megteremtjük a biztonságot, a 
kiszámíthatóságot, az aktivitást és az önállósodást.  
Törekszünk ugyanakkor a rugalmasságra, hogy lehetőséget adjunk a változó igények,  
az alkalmi lehetőségek kihasználására.  

 
Napirend : 

  7.00 –   8.00  megérkezés  
  8.30 –   9.00  reggeli 
  9.00 – 10.00   torna, játék bent a szobában  
10.00 - 10.30   tízórai, utána öltözés  



 

 
10.30 – 11.30   kinti játék az udvaron, játszótéren 
11.30 - 12.00  vetkőzés, mosdóhasználat, terítés- nagyobb 

gyermekek bevonásával 
  12.00 – 12.30   ebéd  
  12.30 - 13.00   készülődés a lefekvéshez, meseolvasás 

13.00 – 15.00  kisebb gyermekek alszanak, nagyobbaknak 
egyéni  foglalkozás 

15.00 - 15.30   uzsonna 
  15.30 - 17.00   játék, gyermekek hazamennek 
 
 
1.5. A napi élet megszervezése 
A napi élet megszervezése a játék, mozgás, gondozás, nevelés során valósul meg.  
A gyermekek legfontosabb tevékenysége kisiskolás korig a játék, melyen keresztül 
játékosan tanulhatnak. 
A játéknak széles körét alkalmazzuk a gondozás során. Minden nap mesélünk a 
gyermekeknek, verset, mondókákat tanulnak meg, zenét hallgatnak. Sétáink során 
megismerik az évszakokat, a háziállatokat, növényeket, növények terméseit. 
Nagyobb programokat is tervezünk nekik, például kirándulás. 

 
A gondozónők és a családi napközibe járó gyermekek szülei között elengedhetetlen a 
kölcsönös tiszteleten és bizalmon, megbecsülésen alapuló partnerkapcsolat kialakulása a 
gyerekek jó közérzete és harmonikus fejlődése érdekében. 
A gondozónők a gyermek gondozása-nevelése során figyelembe veszik az otthon kialakult 
szokásokat, a jellegzetes reakciókat, a gyermek érdeklődését. Elismerik a szülő elsődleges 
szerepét és befolyását a gyermek fejlődésére.  
 
Támogatjuk a családi napközibe járó gyermekek szüleit abban, hogy igényeik és lehetőségeik 
szerint vegyenek részt a napközi életében. Támogatjuk a szülők közt spontán módon is 
alakuló kapcsolatok erősödését, olyan társas összejövetelek szervezését, ahol közösen 
beszélhetik meg a gyermek nevelésével kapcsolatos tapasztalatokat és gondolatokat. 
 
2.Megvalósítani kívánt programok, szolgáltatások, tevékenységek 
 
Félévente, a szülők érdeklődésének megfelelő témáról, intézményünk pszichológusa illetve a 
gyermekorvos, pedagógusok előadást tartanak. 
 
Minden hónapban tervezünk egy rendezvényt, melyek alkalmazkodnak néphagyományaink-
hoz, nemzeti ünnepeinkhez. (farsang, húsvét, majális, anyák napja, pünkösd, gyermeknap, 
búcsú, szüret, Mikulás, karácsony.) 
A szülőkkel való jó kapcsolat kialakítása érdekében családi napot (bográcsozás, beszélgetés)  
és családi sportnapot (sorversenyek, labdázás) szervezünk. 
Rendezvényeinkre várjuk a szülőket és a kapcsolattartás szempontjából bevont kollégákat is. 
 
3. Élelmezés 
 
A családi napköziben történő élelmezés során a korszerű csecsemő- és gyermektáplálási 
elveket kell figyelembe venni úgy, hogy a táplálék mennyiségileg elegendő és minőségileg 
helyes összetételű, megfelelő konyhatechnikai eljárásokkal elkészített és élvezhető legyen, 



 

valamint feleljen meg a higiénés követelményeknek. 
 
Napi négyszeri étkezést biztosítunk a gyermekeknek (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna), melyet 
a szolgálat főzőkonyhájáról szállítással oldunk meg. Figyelünk arra, hogy a gyermekek 
minden nap sok vitaminhoz, egészséges ételekhez jussanak.   
 
4. Intézményen belüli és más intézményekkel történő együttműködés 
 
Elsődleges és legfontosabb a szülőkkel való rendszeres kapcsolat kialakítása. Emellett még 
kapcsolatot tartunk a helyi gyermekjóléti szolgálattal és pszichológusával, óvodával, 
pedagógiai szakszolgálatokkal, iskolával, környékbeli bölcsődékkel, módszertani 
intézményekkel, a település Polgármesteri Hivatalával, Népegészségügyi Intézettel. 
 
5. Szolgáltatást nyújtók szakmai felkészültsége 
 
Az önképzést és dolgozóink képzését fontosnak tarjuk. Gyermekjóléti Szolgálatunknál 
rendelkezésre állnak szakmai könyvek, szakmai folyóiratok, melyekkel eleget tudunk tenni a 
mindig megújuló kihívásoknak. 
Tervezzük a kollégák közötti szakmai megbeszéléseket és a Gyermekjóléti Szolgálattal való 
szoros együttműködést. Figyelemmel kísérjük a szakmai továbbképzéseket, a médiában 
elhangzó gyermekkel kapcsolatos híreket, információkat. 
 
6. Ellátás igénybevételének módja 
 
Az ellátás igénybevétele önkéntes, a szülő vagy törvényes képviselő kérésére történik. 
Az ellátás igénybevételéről az ellátást kérő és az intézmény írásos megállapodást köt. 
 
8. Jogvédelem 
 

8.1. A szolgáltatást igénybevevők jogainak védelme 
A   gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben meghatározottak szerint.  
A  szolgáltatás biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményeit meg kell tartani. 
 Az intézmény az általa biztosított szolgáltatást olyan módon végezze, hogy  
 figyelemmel legyen az ellátást igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok 
maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására. 
Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a 
magánéletével kapcsolatos titokvédelem. 
Az intézménynek biztosítani kell, hogy az ellátottak a  gyermekjogi képviselő 
személyét és a vele való kapcsolatfelvétel módját megismerhessék.  
 
A szolgáltatást igénybevevők az őket ért sérelem orvoslása céljából az intézmény 
vezetőjéhez fordulhatnak. Ha a szolgáltatást igénybevevő panasza kivizsgálásáról 15 
napon belül nem kap választ (vagy nem ért egyet az intézkedéssel) az intézmény 
fenntartójához ( Tárnok Nagyközség Önkormányzata ) fordulhat. 
 
8.2.A szociális szolgáltatást végzők jogainak védelme 
A   gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvényben meghatározottak szerint.  
A foglalkoztatottak számára biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó 



 

megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi 
jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési 
körülményeket biztosítson számukra. 
 
A dolgozók az őket ért sérelmekkel, panaszokkal az intézményvezetőhöz 
fordulhatnak. Ha 15 napon belül nem kapnak választ az intézményvezetőtől vagy nem 
értenek egyet intézkedésével, az intézmény fenntartójához fordulhatnak jogorvoslatért. 
 

  8.3.Tájékoztatási kötelezettség 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeiről a kérelem 
benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell. 
Az intézménybe való felvételkor az intézmény tájékoztatást ad az ellátott   szülője 
vagy törvényes képviselője  számára az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és 
feltételeiről, az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, az ellátott  panaszjogainak 
gyakorlásának módjáról, a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a 
mulasztás következményeiről. 
Az ellátást igénybe vevő   hozzátartozója az intézménybe való felvételkor köteles 
nyilatkozni a fentiekben meghatározott tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, 
tiszteletben tartásáról, adatokat szolgáltatni az intézményben a jogszabály  alapján 
vezetett nyilvántartásokhoz, nyilatkozni arról, hogy az  ellátásra való jogosultság 
feltételeit és az ellátott, illetve   a törvényes képviselő  személyazonosító adataiban 
beállott változásokat haladéktalanul közli az intézmény vezetőjével. 

 
V. Mellékletek: 
   
 Házirend 
  Megállapodás a szülőkkel 
 
 
 
 
 
Tárnok, 2014. szeptember 2.      Kürthy Miklósné   
        intézményvezető  
 
 
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a ….............................................. 
számú Önkormányzati Határozatával jelen Szakmai programot jóváhagyta. 
 
 
Tárnok, 2014. szeptember …......    Kürthy Miklósné 
        intézményvezető 
 
 
 
 



Megállapodás családi napközi igénybevételéről 
 
mely létrejött egyrészről, mint az ellátást igénybe vevő, 

 Ellátott adatai Törvényes képviselő adatai 

Családi és utónév   

Születési családi és utónév   

Születési hely, idő   

Anyja születési családi és 
utóneve 

  

Állandó lakhelye   

Tartózkodási helye   

Telefonszám   

másrészről,  
intézmény neve/szakmai egysége Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat/ 

Pöttömkuckó Családi Napközi 
Pöttömkuckó II. Családi Napközi 

intézmény címe 2461 Tárnok, Fő u. 61. 
telefonszám 23/ 387 - 415 
intézményvezető neve Kürthy Miklósné 
kapcsolattartó neve Póth Zoltánné 
telefonszám 06/20/921-34-38 
 
mint szolgáltató intézmény között a mai napon az alábbi feltételekkel: 

1. A megállapodás időtartama 
Az ellátást igénybe vevő vagy törvényes képviselője és a szolgáltató intézmény a jelen 
megállapodásban foglalt ellátás nyújtására határozatlan időre         év        hó        naptól állapodnak 
meg, a hét alábbi napjaira: ….............................................................................................. 
Az ellátást igénybe vevő vagy törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy a fenntartó, Tárnok 
Nagyközség Önkormányzata, a szolgáltatások intézményi térítési díját év közben módosíthatja, ami 
a személyi térítési díj összegének módosulását vonhatja maga után. 

2. Nyújtott szolgáltatás 
- a gyermeket az ellátási ideje alatt szakszerű, családias légkör, gondoskodás veszi körül, 
- a napirend kialakítása igazodik a gyermekek életkorához, fejlettségi szintjéhez, szükségleteihez, 
évszakokhoz, otthoni napirendjéhez, szokásaihoz, 
- biztosítja a napirend zavartalanságát, a higiénikus környezetet, megfelelő helyet, elegendő időt, a 



harmonikus légkört, a biztonságos és esztétikus eszközöket, 
- körültekintően gondoskodik a gyermekek napi négyszeri étkezéséről, 
- értesíti a szülőket, ha olyan körülmény következik be, ami a családi napközi működését  
akadályozza, 
- szabadság miatt évente maximum 15 munkanapra szünetelteti a családi napközi nyitva tartását,  
- a zárva tartási időszakokat az iskolai-óvodai szünidőkhöz igazítja, 
- a szabadság ideje alatt a szükséges éves karbantartási munkálatokat elvégzi. 
 

3. A térítési díj 
Az ellátást igénybe vevő vagy törvényes képviselője  vállalja, hogy a havi személyi térítési díjat 
minden  hónap 15. napjáig  megfizeti. A havi személyi térítési díj tartalmazza a gondozás díját és az 
étkezési díjat.     
Hiányzás esetén az étkezési díj a következő hónapban jóváírásra kerül. 
A személyi térítési díj összege a hirdetőtáblán kifüggesztve található. A személyi térítési díj 
összegének változtatási jogát fenntartjuk, melyről a gondviselőnek előzetesen értesítőt küldünk. A 
befizetendő díjakról számlát adunk, melyet csekken kell befizetni. 
Gondozási díj: ............................. Ft/nap/fő 
Étkezési díj:.................................. Ft/nap/fő 
 

4. Az ellátást igénybe vevő jogai és kötelezettségei 
A  gyermeket ellátó személynek a gyermekről szóban és írásban (üzenő füzet) minden lényeges 
információt megadnak. 
A gyermekek ellátásával és nevelésével kapcsolatos igényekről részletesen tájékoztatják a 
működtetőt. 
Tájékoztatást adnak a gyermek megbetegedéséről, és tiszteletben tartják az ellátó személy döntését, 
hogy fogadja-e a beteg gyermeket. 
A gyermek fertőző megbetegedéséről haladéktalanul tájékoztatják a működtetőt. 
A  gyermek távollétekor előforduló megbetegedést követően gondoskodnak az egészséges 
gyermekközösség látogatását engedélyező orvosi igazolás beszerzéséről, s azt a működtetőnek 
bemutatják. 
A  beteg gyermek ellátása vállalásakor az orvos által javasolt gyógyszereket a gyermek nevének és 
az előírt adagolás mértékének és módjának feltüntetésével adják át az ellátó személynek. 
Tájékoztatást adnak mindennemű sérülésről, tünetről, amelynek következményeivel az ellátó 
személy számolhat. 
Gondoskodnak a gyermek váltóruhájáról, a személyi térítési díjat pontosan fizetik, a gyermek 
esetleges távolmaradását lehetőség szerint legkésőbb az adott nap reggelén 9.00 óráig jelzik. 
 

5. A szolgáltató intézmény jogai és kötelezettségei 
A szolgáltató intézmény a vállalt gondozási tevékenység során köteles a tőle telhető elvárható 
gondossággal, maximális szakmai felkészültsége alapján eljárni. 
A szolgáltató intézmény illetve a nevében eljáró személy az ellátást igénybe vevő állapotáról, 
vagyoni helyzetéről, adatairól harmadik személy részére információt nem szolgáltathat ki. 
A szolgáltató intézmény nevében eljáró személy az ellátást igénybe vevővel semmilyen szerződési 
kapcsolatot nem létesíthet sem a gondozási idő alatt, sem az azt követő egy éven belül, illetve a 
jelen megállapodásban rögzített térítési díjon felül semmilyen anyagi juttatást nem fogadhat el. 
 

6. A megállapodás megszűnése 
A megállapodás érvényét veszti, ha 
- bármely fél részéről a megállapodás felmondása történik, és azt írásban megerősíti, 
- a szolgáltató intézmény jogutód nélkül megszűnik, 
- a határozott időtartam lejár, 
- az ellátást igénybe vevő halálával. 
A szolgáltató intézmény a megállapodást csak írásban és indoklással mondhatja fel, a gondozási 
tevékenység megszüntetését 30 nappal megelőzően, mellyel egyidejűleg tájékoztatni köteles az 



ellátást igénybe vevőt az esetleges díjhátralék összegéről, illetve befizetési kötelezettségéről. 
Az ellátást igénybe vevő a szolgáltatással kapcsolatban, írásban panasszal élhet, melyet az 
intézményvezető tizenöt napon belül köteles kivizsgálni, és annak eredményéről a panasszal élőt 
írásban értesíteni. Amennyiben az intézményvezető határidőn belül nem intézkedik, vagy a 
panasszal élő az intézkedéssel nem ért egyet, a kézhezvételtől számított nyolc napon belül a 
fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért. A panaszt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának címezve 
az intézményvezetőnek kell benyújtani. 
 
Jelen megállapodást a felek olvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
 
 
 
Tárnok, 2014. ................................................ 
 
 
 
 
 
..........................................................................         ............................................................................. 
 Ellátott/törvényes képviselő     Intézményvezető 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                               Házirend Tárnoki Tipegő Bölcsőde  
Bölcsőde címe:  2461 Tárnok, Honfoglalás u. 3.-9. 
Elérhetősége: 
Bölcsődevezető:   
 
A bölcsőde a Gyvt. II. fejezetében megfogalmazott gyermek és szülői jogok 
figyelembevételével, azok betartásával szervezi meg szakmai munkáját, végzi feladatát. 
 
1.  
A bölcsőde naponta reggel .......órától ....óráig fogadja az érkező gyermekeket.  
Kérjük, hogy ......- ........ között ne zavarják a reggeliztetést, gyermekükkel előtte vagy utána 
érkezzenek. 
A gyermek hazavitelére este .........  óráig van lehetőség. Ezért kérjük, hogy gyermekükért 
legkésőbb ....-ig érkezzenek meg a bölcsődébe. 
 
2. 
A bölcsődéből a gyermeket csak a szülő vagy az általa írásban meghatalmazott személy viheti 
el. 
14 éven aluli gyermek e feladattal nem bízható meg. 
 
3. 
A bölcsődei átadóban minden gyermeknek külön szekrénye van a ruhák tárolására. Kérjük, 
hogy csak a legszükségesebb dolgokat tárolják a szekrényben, mert a bölcsődében hagyott 
illetve a gyermek személyes tárgyaiért felelősséget vállalni nem tudunk. 
Bölcsődében a  gyermekek ékszert ne viseljenek. 
 
4. 
A gyermekek bölcsődei ruházatáról a szülő gondoskodik. Szükség esetén váltóruhát tud a 
bölcsőde biztosítani. A még nem szobatiszta gyermekek részére textilpelenkát biztosítunk.  
Amennyiben a szülő az otthon használt pelenkához ragaszkodik, úgy azt neki kell biztosítani 
a bölcsődei napirend alapján.  
 
5. 
A bölcsődei élet folyamatát a gyermek csoportok napirendje tartalmazza. 
 
6. 
A bölcsődeorvos javaslatait: betegség esetén a bölcsődébe járás szüneteltetésére, az otthoni 
ápolásra és egyéb vizsgálatokra vonatkozóan kérjük betartani. 
 
7. 
A bölcsődébe csak egészséges gyermek hozható. A közösség egészsége érdekében lázas (37,5 
C0 és ennél magasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő, vagy fertőzésre gyanús gyermek a 
bölcsődét nem látogathatja. A családban előforduló fertőző betegségről a bölcsődét értesíteni 
kell. Betegség után, vagy hosszabb (3 munkanap) távollét esetén a gyermeket csak orvosi 
igazolással tudjuk fogadni a bölcsődében. 
 
8. 
A gyermek gyógyszer- és ételérzékenységéről a szülő tájékoztassa a bölcsődét, a kivizsgálás 
eredményét kérjük bemutatni.  
 
9. 
Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a bölcsődében, a gondozónő 



értesíti a szülőt, illetve a hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges a pontos cím és 
telefonszám. Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjon a gyermeke hazaviteléről, 
illetve orvosi ellátásáról, ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás esélyeit. 
 
10. 
Ha a szülő a gyermekét betegség, vagy más ok miatt nem viszi bölcsődébe, a távolmaradás 
okát 48 órán belül közölje a bölcsődevezetővel, vagy a helyettessel.  
 
11. 
A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítésére lehetőséget biztosítunk a szülővel történő 
beszoktatáson túl a gondozónő - szülő napi találkozásaira, az üzenőfüzeten keresztül történő 
információcserére, szülői értekezletekre, csoportbeszélgetésekre. Módot adunk a családoknak 
a bölcsőde életébe való betekintésre is. Kérjük, hogy látogatásuk időpontját gyermekük 
gondozónőjével előre egyeztessék. 
 
12. 
A bölcsőde a szülők közreműködésével érdek-képviseleti fórumot működtet. 
Az érdek-képviseleti fórum feladata, hatásköre: 
Az érdek-képviseleti fórum az intézmény vezetőjénél véleményt nyilváníthat a gyermeket 
érintő ügyekben, valamint javaslatot tehet az intézmény alaptevékenységével összhangban 
végzett szolgáltatások tervezéséről, működtetéséről, valamint az ebből származó bevételek 
felhasználásáról. Az érdek-képviseleti fórum egyetértési jogot gyakorol a házirend 
jóváhagyásánál. 
Az intézmény vezetője, illetve az érdek-képviseleti fórum a panaszt kivizsgálja és 
tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. A gyermek szülője, vagy más 
törvényes képviselője, valamint az intézmény fenntartójához, vagy a megyei gyámhivalalban 
működő gyermekjogi képviselőhöz fordulhat, ha az intézmény vezetője, vagy az érdek-
képviseleti fórum 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a 
megtett intézkedéssel nem ért egyet. 
 
13. 
A bölcsődevezető minden hónap........................... óráig fogadóórát tart a szülők részére. Az 
intézmény pszichológusa előzetes egyeztetés után tudja fogadni a hozzá forduló szülőket. 
 
14. 
Az üzenő füzetbe történő bejegyzéseiket szívesen vesszük, akár a gyermek egészségi 
állapotára, akár a gyermek fejlődésére, vagy otthoni eseményekre vonatkoznak. 
 
15. 
Kérjük, hogy az étkezési térítési díjat az előre jelzett határidőig pontosan fizessék be. Fizetési 
és egyéb gondjaik esetén keressék a bölcsőde vezetőjét, aki felvilágosítással és 
segítőkészséggel áll szíves rendelkezésükre.  
 
A házirend betartását köszönjük. 
 
................................................. 
          bölcsődevezető  
 
 
Tárnok, 2014. szeptember 10. 
 



 
HÁZIREND – Családi napközi 

 
I. Az intézmény adatai: 
 
Név:  Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat 
Székhely:   2461 Tárnok, Fő u. 61. 
Fenntartó neve: Tárnok Nagyközség Önkormányzata  
Felügyeleti szerve: Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
II. A házirend hatálya: 
 
A Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat házirendje kiterjed az intézmény 
szolgáltatásait igénybe vevőkre, az intézmény vezetőjére, és az intézmény 
dolgozóira. 
 
III. Az intézmény által nyújtott szolgáltatások  a következő helyeken vehetők 
igénybe: 
 
Egészségházban ( Tárnok, Rákóczi Ferenc u. 83. ) 
Gyermekjóléti Szolgáltatás 
Családsegítés 
Pszichológiai tanácsadás 
Védőnői Szolgáltatás 
 
Idősek Klubjában ( Tárnok, Fő u. 61. ) 
Étkezés (napi egyszeri meleg étkezés, helyben, elvitellel, kiszállítással) 
Házi segítségnyújtás 
Nappali ellátás 
 
Családi napköziben ( Tárnok, Fő u. 59. ) 
Pöttömkuckó Családi Napközi 
Pöttömkuckó II. Családi Napközi 
 
IV. Nyitvatartási idő: 
 
Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgálat   Idősek Klubja 
H-CS:  8.00-16.30     H-CS: 7.30-16.00 
P:   8.00-14.00     P:  8.00-14.00 
 
Védőnői Szolgálat       Családi Napközi  
H-P: 8.00-16.00       H-P: 7.00-17.00 
 
 



 
V. A családi napköziben való tartózkodás szabályai 
1. Az intézményben tartózkodni a nyitvatartási időn túl csak vezetői hozzájárulással 
lehet. 
2. Az intézmény épületének, területének, berendezésének használati lehetőségeit a 
szolgáltatásokhoz kapcsolódóan lehet igénybe venni. 
3. Az intézmény teljes területén védeni kell a közös tulajdont és a berendezéseket 
rendeltetésszerűen kell használni. 
4. Az épület egész területén, az udvaron tilos a dohányzás. 
5. A tűzvédelmi és munkavédelmi előírások betartása mindenkire nézve kötelező. 
6. Alkoholos állapotban az intézménybe bejönni, illetve ott tartózkodni nem lehet. 
7. Az intézmény területéről bármilyen dokumentumot, eszközt kivinni csak az 
intézményvezető engedélyével lehet. 
8. A napköziből gyermeket csak a szülő vagy az általa írásban megbízott személy 
viheti el. 14 éven aluli gyermek feladattal nem bízható meg. 
9. A napköziben minden gyermeknek külön jellel ellátott szekrénye van a ruhák 
tárolására. Kérjük, hogy csak a legszükségesebb dolgokat tárolják benne, mert a 
gyermek személyes tárgyaiért felelősséget nem tudunk vállalni. Kérjük a szülőket, 
hogy lássák el a ruhadarabokat jellel. 
10. A gyermek a családi napközibe csak akkor nyerhet felvételt, ha az életkorának 
megfelelő védőoltásokat megkapta, és ezt oltási könyvével igazolni tudja. 
12. A családi napközibe csak egészséges gyermek hozható. A közösség egészsége 
érdekében lázas (37,5 C és ennél magasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő 
vagy fertőzésre gyanús gyermek a napközit nem látogathatja. A gyermek betegsége 
után csak orvosi igazolással hozható újra a napközibe. A családban előforduló 
fertőző betegségről a napközit értesíteni kell.  
13. Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a napköziben, a 
gondozónő értesíti a szülőt, illetve a hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges a 
pontos cím és telefonszám. Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjon a 
gyermek hazaviteléről, illetve orvosi ellátásáról! 
14. A család és a napközi kapcsolatának erősítésére lehetőséget biztosítunk a 
gondozó-szülő napi találkozásaira, nyílt napra, szülői megbeszélésre, fogadóórákra, 
faliújságon, interneten, telefonon történő információ cserére. Kérjük, hogy 
látogatásaik időpontját a gondozónővel előre egyeztessék! 
15. Kérjük, hogy a  szülő biztosítson gyermeke számára váltóruhát, váltócipőt, 
ágyneműt. A tisztasági csomagról ( pelenka, törlőkendő, popsi kenőcs, fogkefe, 
fogkrém) szintén a szülőnek kell gondoskodni. 
16. A napközi az év bármely szakában fogad gyermekeket. Az ellátandó gyermekek 
kora: 2-6 év. 
17. Az ellátás költségei: 
A napköziben a gyermek felügyeletére, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásra és 
az étkezésért térítési díjat kell fizetni, melyet külön árjegyzék tartalmaz. 
(hirdetőtáblán kifüggesztve!) 
Kérjük, hogy a térítési díjat a törvényes képviselő minden hónap 15-ig egy 



összegben  fizesse be, számla ellenében, csekken vagy átutalással! 
 
 
A házirend visszavonásig érvényes! 
Ezen házirenddel visszavonásra került a 2012. április 2-ai  házirend. 
 
 
Tárnok, 2014. február 12. 
 
 
       Kürthy Miklósné 
       intézményvezető 
 
 



 
HÁZIREND – Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgálat 

 
I. Az intézmény adatai: 
 
Név:  Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat 
Székhely:   2461 Tárnok, Fő u. 61. 
Fenntartó neve: Tárnok Nagyközség Önkormányzata  
Felügyeleti szerve: Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
II. A házirend hatálya: 
 
A Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat házirendje kiterjed az intézmény 
szolgáltatásait igénybe vevőkre, az intézmény vezetőjére, és az intézmény 
dolgozóira. 
 
III. Az intézmény által nyújtott szolgáltatások  a következő helyeken vehetők 
igénybe: 
 
Egészségházban ( Tárnok, Rákóczi Ferenc u. 83. ) 
Gyermekjóléti Szolgáltatás 
Családsegítés 
Pszichológiai tanácsadás 
Védőnői Szolgáltatás 
 
Idősek Klubjában ( Tárnok, Fő u. 61. ) 
Étkezés (napi egyszeri meleg étkezés, helyben, elvitellel, kiszállítással) 
Házi segítségnyújtás 
Nappali ellátás 
 
Családi napköziben ( Tárnok, Fő u. 59. ) 
Pöttömkuckó Családi Napközi 
Pöttömkuckó II. Családi Napközi 
 
IV. Nyitvatartási idő: 
 
Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgálat   Idősek Klubja 
H-CS:  8.00-16.30     H-CS: 7.30-16.00 
P:   8.00-14.00     P:  8.00-14.00 
 
Védőnői Szolgálat       Családi Napközi  
H-P: 8.00-16.00       H-P: 7.00-17.00 
 
 



Pszichológiai tanácsadás 
Hétfő:  9.00-15.00 
Szerda:  10.00-18.00 
Péntek:  9.00-13.00 
 
A pszichológus előre egyeztetett időpontok szerint fogadja az ügyfeleket az 
Egészségház I.2-es szobájában. (Tel: 23-389-028, 23-388-995, Gyermekjóléti 
Szolgálat ) 
 
V. Az intézményi jogviszony létrejötte: 
a család, a gyermek önkéntes kérelmére 
ellátás kötelező igénybevételének elrendelésével 
Az ellátások térítésmentesen vehetők igénybe. 
 
VI. Az intézményi jogviszony megszűnése: 
gyermek átmeneti nevelésbe vételekor 
gyermek nagykorúvá válásával 
családgondozás lezárásakor 
család elköltözésekor 
intézmény jogutód nélküli megszűnésekor 
 
VII. Az intézményben való tartózkodás szabályai 
1. Az intézményben tartózkodni a nyitvatartási időn túl csak vezetői hozzájárulással 
lehet. 
2. Az intézmény épületének, területének, berendezésének használati lehetőségeit a 
szolgáltatásokhoz kapcsolódóan lehet igénybe venni. 
3. Az intézmény teljes területén védeni kell a közös tulajdont és a berendezéseket 
rendeltetésszerűen kell használni. 
4. Az épület egész területén tilos a dohányzás, és az épülettől 5 m távolságon belül is 
tilos a dohányzás. 
5. A tűzvédelmi és munkavédelmi előírások betartása mindenkire nézve kötelező. 
6. Alkoholos állapotban az intézménybe bejönni, illetve ott tartózkodni nem lehet. 
7. Az intézmény területéről bármilyen dokumentumot, eszközt kivinni csak az 
intézményvezető engedélyével lehet. 
 
A házirend visszavonásig érvényes! 
Ezen házirenddel visszavonásra került a 2012. augusztus 1-ei házirend. 
 
Tárnok, 2014. szeptember 2. 
 
 
       Kürthy Miklósné 
       intézményvezető 
 



 



 
HÁZIREND – Idősek Klubja 

 
 

I. Az intézmény adatai: 
 
Név:  Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat 
Székhely:   2461 Tárnok, Fő u. 61. 
Fenntartó neve: Tárnok Nagyközség Önkormányzata  
Felügyeleti szerve: Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
II. A házirend hatálya: 
 
A Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat házirendje kiterjed az intézmény 
szolgáltatásait igénybe vevőkre, az intézmény vezetőjére, és az intézmény dolgozóira. 
 
III. Az intézmény által nyújtott szolgáltatások a következő helyeken vehetők 
igénybe: 
 
Egészségházban (Tárnok, Rákóczi Ferenc u. 83.) 
 Gyermekjóléti Szolgáltatás 
 Családsegítés 
 Pszichológiai tanácsadás 
 Védőnői Szolgáltatás 

 
Idősek Klubjában (Tárnok, Fő u. 61.) 
 Étkezés (napi egyszeri meleg étkezés, helyben, elvitellel, kiszállítással) 
 Házi segítségnyújtás 
 Nappali ellátás 

 
Családi napköziben (Tárnok, Fő u. 59.) 
 Pöttömkuckó Családi Napközi 
 Pöttömkuckó II. Családi Napközi 

 
IV. Nyitvatartási idő: 
 
Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgálat   Idősek Klubja 
H-CS:  8.00-16.30     H-CS: 7.30-16.00 
P:   8.00-14.00     P:  8.00-14.00 
 
Védőnői Szolgálat       Családi Napközi  
H-P: 8.00-16.00       H-P: 7.00-17.00 
 
 
Pszichológiai tanácsadás 



Hétfő:  9.00-15.00 
Szerda:  10.00-18.00 
Péntek:  9.00-13.00 
 
A pszichológus előre egyeztetett időpontok szerint fogadja az ügyfeleket az 
Egészségház I.2-es szobájában. (Tel: 23-389-028, 23-388-995, Gyermekjóléti 
Szolgálat ) 
 
V. Az intézményi jogviszony létrejötte: 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti igényt az intézmény 
vezetőjénél kell jelezni. Az ellátásra való jogosultságot az intézményvezető állapítja 
meg a hatályos jogszabályok figyelembe vételével. 
Az intézményvezető az ellátás igénybevételének megkezdésekor az ellátást 
igénylővel, illetőleg törvényes képviselőjével megállapodást köt. Ennek tartalmaznia 
kell az ellátás időtartamát, az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, 
módját, körét, a személyes térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó 
szabályokat. 
 
VI.  Az intézményi jogviszony megszűnése: 
 az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 
 a jogosult halálával, 
 a jogosult ill. törvényes képviselője kezdeményezésére, 
 a házirend súlyos megsértésével, 
 az ellátást igénylő bentlakásos intézménybe kerülésével, 
 amennyiben az intézményi ellátás nem indokolt, 
 intézményvezetői intézkedéssel. 

Amennyiben a jogosult vagy törvényes képviselője a megszüntetéssel nem ért egyet, 
az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül az intézményvezetőhöz 
benyújtott, a település polgármesteréhez címzett levélben kérheti panaszai 
jogorvoslatát. 
 
VII. Az Idősek klubjában való tartózkodás szabályai 

1. Az intézményben tartózkodni a nyitvatartási időn túl csak vezetői 
hozzájárulással lehet. 

2. Az intézmény épületének, területének, berendezésének használati lehetőségeit 
a szolgáltatásokhoz kapcsolódóan lehet igénybe venni. 

3. Az intézmény teljes területén védeni kell a közös tulajdont és a berendezéséket 
rendeltetésszerűen kell használni. 

4. Dohányozni az épületben tilos. Dohányozni az épületen kívül, a kijelölt 
dohányzóhelyen lehet. 

5. A tűzvédelmi és munkavédelmi előírások betartása mindenkire nézve 
kötelező. 

6. Alkoholos állapotban az intézménybe bejönni, illetve ott tartózkodni nem 
lehet. 

7. A műszaki készülékek (TV, rádió, videó, stb.) kezelését az intézmény dolgozói 



végezhetik. 
8. A rendelkezésre álló újságok, könyvek a klubban történő tartózkodás idején 

korlátozás nélkül igénybe vehetők. 
9. A zuhanyzót megbeszélés szerint a gondozónő segítő közreműködésével 

vegyék igénybe. 
10.  Az intézmény területéről bármilyen dokumentumot, eszközt kivinni csak az 

intézményvezető engedélyével lehet. 
11.  Mosási lehetőség igénybe vehető előzetes megbeszélés alapján. A gépet az 

intézmény dolgozói működtethetik. 
 
A házirend visszavonásig érvényes! 
Ezen házirenddel visszavonásra került a 2012. augusztus 1-ei házirend. 
 
 
Tárnok, 2014. szeptember 2. 
 
 
       Kürthy Miklósné 
       intézményvezető 
 



MEGÁLLAPODÁS 

 

Az intézményt felkereső ügyfél,  ______________________________________ és a Tárnoki 

Szociális és Védőnői Szolgálat között . 

 
Az igénybevétel időtartama:                  határozatlan időtartamú                    határozott 
időtartamú  
 
 
Térítési díj: 
A családsegítés szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.  
 
A probléma rövid leírása: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Az elérendő cél érdekében megvalósítandó feladatok: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Cselekvési terv: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
A két fél közötti együttműködés módja: 
 
- személyes találkozás előre egyeztetett időpontokban 
- családlátogatás  
- a szolgáltatást nyújtó által szervezett csoportmunka  
- egyéb, és pedig:  
 
A folyamatba bevonandó szolgáltatók, intézmények: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
A találkozások rendszeressége: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 



A segítő munkafolyamat várható eredménye: 
 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

 

_____________________, ____________ év _________________ hónap ________ nap  
 
 
 
 
__________________________  _______________________ 
      Igénybe vevő                                                                Esetfelelős 
 
 
 
                                                                             PH 
 
 
A segítő folyamat lezárásának időpontja:  
 
  ______________ év ____________________hónap _________nap 

 

...........................................                                  ....................................... 

                 Igénybe vevő                                                                                Esetfelelős 

 

 

Ellenőrzés (időpontja, aláírás): 
 
     

         

 
      

         

 
 
         

 



Megállapodás 
 
 
mely létrejött a Tárnoki Tipegők Bölcsőde  ....................................................................   vezetője 
és 
...............................................................(név) .............................................................(an.) 
.................................................(szül.hely, idő)) ..................................(lakcíme)  
 
törvényes képviselő/szülő, -a továbbiakban ellátást igénylő –között a mai napon: 
 
.......................................................................................(szül.hely,idő: ...................................................; 
an.:....................................... 
...............; lakcíme.................................................................................................) 
nevű gyermeke bölcsődei ellátásáról. 
 
A bölcsődei ellátás kezdő időpontja: 
...................................................... 
 
Tartama: 
 
-határozott idejű (.............év.................hó...........napjáig) 
- 
határozatlan idejű / , óvodába történő átadásig. 
 
A bölcsőde vezetője az alábbiakat biztosítja az ellátást igénylő szülő gyermeke számára: 
-   bölcsődei ellátás alapelveire épülő szakszerű gondozást 
-   nevelést 
-  napi négyszeri étkezést; nyugodt alvást, pihenést, 
-  a gyermek szabad levegőn tartózkodásának biztosítását,, 
-  az önálló játéktevékenység támogatását, a gyermek fejlettségének megfelelő készségfejlesztést. 
 
Az ellátást igénylő tudomásul veszi: 
- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek  
napközbeni ellátásáért (továbbiakban bölcsődei ellátásért) térítési díjat kell fizetni. 
-  A térítési díjat a szülő/törvényes képviselő,(a továbbiakban: kötelezett) az intézménynek fizeti meg. 
- A fenntartó megállapítja az ellátás intézményi térítési díját, ami a szolgáltatási önköltség és a 
központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatáskülönbözete. Az intézményi térítési 
díjat több szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében is szolgáltatásonként (ellátásonként) kell 
meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti (ellátásonkénti) közvetlen költségeinek 
arányában történő megosztásával. 
- A fenntartó intézményi térítési díjat külön határozza meg a gyermek gondozására/nevelésére, 
valamint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan. A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok 
alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. 
A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok 
indokolják. 
- A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az 
intézményvezető konkrét összegben állapítja meg. 
- Az intézményvezető megállapítja a bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetésre 
vonatkozó személyi térítési díjat, valamint emellett -a fenntartó döntésétől függően -a bölcsődei ellátás 
keretében nyújtott gondozásra is megállapítja a személyi térítési díjat. 
- Az intézményvezető a kötelezettet írásban tájékoztatja a személyi térítési díj összegéről a 
megállapodás megkötésekor. 
- A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. 
- A személyi térítési díj összege a fenntartó rendeletében foglaltak szerint csökkenthető, illetve 
elengedhető a Gyvt. előírásainak megfelelően. Ha a kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, illetve 



annak csökkentését vagy elengedését kéri, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a 
fenntartóhoz fordulhat. 
- A személyi térítési díj összege évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg. A 
kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra vonatkozóan az új térítési díj 
megfizetésére. A térítési díj meg nem fizetése esetén késedelmi pótlék nem állapítható meg. 
- A kötelezett írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj 
megfizetését. Ebben az esetben nem kell jövedelemnyilatkozatot benyújtani. Az intézmény biztosítja, 
hogy az ellátást ilyen módon igénylő nem kerül előnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást a kötelezett 
nem tenné meg. 
- A személyi térítési díj megállapításánál a bölcsődei ellátás esetében a gyermek családjában az egy 
főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni. A személyi térítési díj összege igénybe 
vevőnként nem haladhatja meg a jövedelemnyilatkozatban igazolt jövedelem 25%-át. 
 
- A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, a tartósan beteg vagy 
fogyatékos gyermek, a három-vagy többgyermekes család gyermekének, gondozását térítésmentesen 
kell biztosítani. Ezekben az esetekben személyi térítési díj csak az étkezésért kérhető. 
- A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető az élelmezés nyersanyag 
költségének általános forgalmi adóval növelt összegének, az igénybe vett étkezések számának, 
valamint Gyvt-ben meghatározott normatív kedvezmények figyelembevételével állapítja meg. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési 
díj100%-át kedvezményként kell biztosítani. 
 
A térítési díjat előre, a tárgyhónap 15-ig az intézmény által megjelölt napon kell az megfizetni. 
A befizetésekről az intézmény vezetője nyilvántartást vezet. Amennyiben a kötelezett a térítési 
díjfizetésének nem tesz eleget, az intézményvezető 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre 
kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő 
eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét , lakcímét és a fennálló díjhátralékot 
nyilvántartásba veszi. A nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetője negyedévenként 
tájékoztatja a fenntartót a térítési díjhátralék behajtása,vagya behajthatatlan hátralék törlése 
érdekében. 
 
A bölcsődei ellátás megszűnik: 
- a bölcsődei nevelési év végén (augusztus 31.), ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, 
- sajátos nevelési igényű gyermek esetében legkésőbb annak az évnek az augusztus 31. napján, 
amely évben a gyermek a 6. életévét betölti. 
Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem 
érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében 
gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig. 
Meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint 
egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg magatartászavara veszélyezteti a 
többi gyermek fejlődését. 
Az ellátás megszüntetésének módja (Gyvt.szerint): 
- A bölcsődeiellátás automatikusan megszűnik: 
a)  határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam- illetve a meghosszabbított időtartam 
     leteltével, 
b) a jogosultsági feltételek megszűnésével. 
- Az önkéntesen igénybe vett bölcsődei ellátás megszüntetését a gyermek szülője/törvényes 
képviselője kérelmezheti, melynek alapján az intézményvezető az ellátást megszünteti. 
- Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett bölcsődei ellátást megszünteti, ha az ellátásban 
részsülő gyermek szülője/törvényes képviselője, vagy más hozzátartozója a bölcsőde házirendjét 
ismételten és súlyosan megsérti, vagy az ellátás feltételei, okai már nem állnak fenn. 
- Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett bölcsődei ellátás megszüntetéséről, illetve 
az ellene tehető panaszról írásban értesíti az ellátott gyermek szülőjét illetve törvényes képviselőjét. 
Egyet nem értés esetén a szülő illetve törvényes képviselő az értesítés kézhezvételétől számított 



nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A fenntartó végrehajtható határozatáig az ellátást 
biztosítani kell. 
- Amennyiben a gyermek bölcsődei ellátását a gyámhivatal határozata alapozza meg, az ellátás 
megszüntetése az erről szóló gyámhivatali határozat alapján történhet. 
- Az intézményvezető megszünteti az ellátást, ha a felvételtől számított 30 napon belül a 
szülőnek/törvényes képviselőnek felróható okból nem veszik igénybe a bölcsődei ellátást, vagy a 
gyermek folyamatosan, 30 napot meghaladóan hiányzik és a szülő ezt előzetesen nem jelenti be, 
vagy a távolmaradást nem tudja alapos okkal kimenteni. 
 
A bölcsődevezető tájékoztatja továbbá a szülőt az alábbiakról: 
- az ellátás tartama és feltételei 
A bölcsőde olyan családban élő gyermekek nappali felügyeletét,életkorának megfelelő 
nevelését/gondozását, foglalkoztatását és étkeztetését biztosítja, akiknek szülei/törvényes képviselői 
munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítőprogramban, képzésben való részvételük, 
betegségük vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni a gyermekek napközbeni 
felügyeletéről/ellátásáról.  A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama 
lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik. (1997. évi XXXI. törvény 41. § /1/ bek.). 
A gyermek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani: 
a,)akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, 
b,)akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt három vagy több gyermeket 
nevelnek 
c,)akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni. 
A gyermek napközbeni ellátását biztosítani kell, ha azt a járási gyámhivatal a védelembe vétel 
során elrendeli. 
 
Az intézmény által vezetett gyermekekre vonatkozó dokumentáció: 
- üzenőfüzet, egészségügyi törzslap, fejlődési lap és napló, IX. számú adatlap  
 
Az érték és vagyonmegőrzés módja:  
a gyermekeknek saját szekrénye van, a bölcsődébe behozott játéktárgyakért,ékszerekért a bölcsőde 
nem vállal felelősséget 
 
A panaszjog gyakorlásának módja: 
A gyermek, a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, továbbá a gyermekek 
érdekeinek védelmét ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek a házirendben foglaltak szerint 
panasszal élhetnek a bölcsőde vezetőjénél, vagy érdekképviseleti fórumánál az ellátást érintő 
kifogások orvoslása érdekében, a gyermekijogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói 
kötelezettségszegése esetén. 
 A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője az intézmény fenntartójához vagy a gyermekjogi 
képviselőhöz fordulhat, ha az intézmény vezetője vagy az érdekképviseleti fórum 15 napon 
belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet. 
 
 
Bölcsőde 
vezetőjének elérhetősége: 
 
 
  



 
Az érdekképviseleti fórum működése: 
Az intézményben működő érdekképviseleti fórum szavazati jogú választott tagjai: 
a) az ellátásban részesülő gyermek szülei/törvényes képviselői (maguk közül választanak elnököt) 
b) az intézmény dolgozóinak képviselői, 
c) a fenntartó képviselői. 
 
Az a) pontban meghatározott személyek száma nem lehet kevesebb a b), -c) pont szerinti személyek 
összlétszámánál. 
Az érdek - képviseleti fórum megvizsgálja a hozzá benyújtott panaszokat és a hatáskörébe tartozó 
ügyekben dönt, továbbá intézkedéseket kezdeményezhet a fenntartónál, a gyermekjogi képviselőnél, 
illetve más hatáskörrel rendelkező szervnél. 
Az érdekképviseleti fórum az intézmény vezetőjénél véleményt nyilváníthat a gyermekeket érintő 
ügyekben, valamint javaslatot tehet az intézmény alaptevékenységével összhangban végzett 
szolgáltatások tervezéséről, működtetéséről, valamint az ebből származó bevételek felhasználásáról. 
Az érdekképviseleti fórum egyetértési jogot gyakorol a házirend jóváhagyásánál. A gyermek szülője/ 
törvényes képviselője a házirendben foglaltak szerint panasszal élhet az intézmény vezetőjénél vagy 
az érdekképviseleti fórumánál 
a) az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, 
b) a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozói kötelezettségszegése esetén, 
c) a jogszabály szerinti iratbetekintés megtagadása esetén. 
 
Az intézmény vezetője, illetve az érdekképviseleti fórum a panaszt kivizsgálja, és tájékoztatást ad a 
panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. 
A gyermek szülője/törvényes képviselője az intézmény fenntartójához vagy a gyermekjogi 
képviselőhöz fordulhat, ha az intézmény vezetője vagy az érdekképviseleti fórum 15 napon belül nem 
küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet. 

A  
Tárnoki Tipegők  Bölcsődében működő érdekképviseleti fórum tagjai és elérhetőségük: 
Szülők részéről: 
.......................................................... elérhetősége: .................................................. 
Gyermekjóléti Intézmény részéről: ....................................................bölcsődevezető,  
elérhetősége: .................................................. 
 
Fenntartó részéről:  
............................................................................ 
............................................................  
Az ellátást igénylő a Házirendben foglaltakat megismerte, tudomásul vette, vállalja betartását.  
A Házirend a szülőkre és hozzátartozókra egyaránt vonatkozik. 
A szülő nyilatkozik arról, hogy a felvételnél közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Vállalja, hogy a 
kérelemhez csatolja a felvételt igazoló dokumentumokat, valamint ha a közölt adatokban változás 
következik be, azt 15 napon belül az intézményvezetővel tudatja. 
 
Jelen Megállapodás a gyermek ellátásának megszüntetésével automatikusan hatályát veszti. 
A Megállapodást és a tájékoztatást a felek –mint akaratukkal mindenben megegyezőt –tudomásul 
vették és aláírták. 
 
 
Tárnok,.................................................. 
 
 
 
........................................................   ..................................................... 
az ellátást igénylő szülő/törvényes képviselő   bölcsőde vezető 
 
 
      ph. 



Megállapodás 
 

amely létrejött 
Név: 
Születési név: 
Anyja neve: 
Születési hely, idő: 
Lakóhely: 
 
mint ellátást igénylő és a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat, mint ellátást biztosító között. 
 
1. Ellátás megnevezése: szociális étkezés 
    Ellátás kezdetének ideje: 
    Ellátás időtartama: 
 
2. Az ellátás tartalma 
   Napi egyszeri meleg étel biztosítása, kiszállítással, helyben fogyasztással vagy elvitellel. 
   Az ebédet lemondása: minden nap 9 óráig mondható le a másnapi ebéd. 
   Az ellátott  (vagy akadályoztatottsága esetén a hozzátartozója) a személyével kapcsolatos a          

változásokról bejelentési kötelezettséggel tartozik a szolgáltató felé. 
 
3. Személyi térítési díj megállapítása, fizetés módja 

Az intézmény vezetője állapítja meg a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993.évi III. törvény és a 4/2011.(II.11.)sz. és  a 11./2014. (V.27.) sz. Tárnok Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete  szerint. A fenntartó évi két alkalommal 
módosíthatja a szolgáltatás térítési díját, amely magával vonja a személyi térítési díj változását. A 
személyi térítési díjat havonta, utólag, csekken kell befizetni a tárgyhónapot követő hónap 
10.napjáig. 

  
Fizetendő térítési díj összege: 
 
4. A szolgáltatás felmondásának, megszűnésének esetei 
 Az ellátott saját kérésére, 
 Térítési díj fizetési kötelezettség elmulasztása esetén, 
 Ha az ellátott más szociális ellátást vesz igénybe ( pl: kórházi ellátás, idős otthoni 

elhelyezés),  
 Ha az ellátott lakóhelye ill. életvitelszerű tartózkodási helye az önkormányzat illetékességi 

területén kívülre kerül, 
 Ha az ellátott a Házirend előírásit súlyosan megszegi. 

 
5. Jogorvoslat  
    Az intézményvezetőnek a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos döntései ellen a kézhezvételtől      

számított 8 napon belül a polgármesterhez címzett, de az intézményvezetőnél benyújtott 
jogorvoslattal lehet élni. 

 
Tárnok, 2014................................... 
 
 
 
 
…......................................................                                          …........................................................ 
         ellátást igénylő                                                                            ellátást biztosító 



Megállapodás 
 
 

amely létrejött 
Név: 
Születési név: 
Anyja neve: 
Születési hely, idő: 
Lakóhely: 
 
mint ellátást igénylő és a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat, mint ellátást biztosító között. 
 
1. Ellátás megnevezése: házi segítségnyújtás 
    Ellátás kezdetének ideje: 
    Ellátás időtartama: 
 
2. Az ellátás tartalma 
   Az ellátott saját otthonában segítséget kérhet  a napi tevékenységek ellátásában, személyes   

gondozásában, bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, vagy egyéb teendők ellátásában.                          
   Az ellátott  (vagy akadályoztatottsága esetén a hozzátartozója) a személyével kapcsolatos a          

változásokról bejelentési kötelezettséggel tartozik a szolgáltató felé. 
 
3. Személyi térítési díj megállapítása, fizetés módja 

Az intézmény vezetője állapítja meg a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993.évi III. törvény és a 4/2011.(II.11.)sz. és  a 11./2014. (V.27.) sz. Tárnok Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete  szerint. A fenntartó évi két alkalommal 
módosíthatja a szolgáltatás térítési díját, amely magával vonja a személyi térítési díj változását. A 
személyi térítési díjat havonta, utólag, csekken kell befizetni a tárgyhónapot követő hónap 10. 
napjáig. 

  
  Fizetendő térítési díj összege: 
 
4. A szolgáltatás felmondásának, megszűnésének esetei 
 Az ellátott saját kérésére, 
 Térítési díj fizetési kötelezettség elmulasztása esetén, 
 Ha az ellátott más szociális ellátást vesz igénybe ( pl: kórházi ellátás, idős otthoni 

elhelyezés),  
 Ha az ellátott lakóhelye ill. életvitelszerű tartózkodási helye az önkormányzat illetékességi 

területén kívülre kerül, 
 Ha az ellátott a Házirend előírásit súlyosan megszegi. 

 
5. Jogorvoslat  
    Az intézményvezetőnek a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos döntései ellen a kézhezvételtől      

számított 8 napon belül a polgármesterhez címzett, de az intézményvezetőnél benyújtott 
jogorvoslattal lehet élni. 

 
Tárnok, 2014................................... 
 
 
 
…......................................................                                          …........................................................ 
         ellátást igénylő                                                                            ellátást biztosító 



Megállapodás 
 
 

amely létrejött 
Név: 
Születési név: 
Anyja neve: 
Születési hely, idő: 
Lakóhely: 
 
mint ellátást igénylő és a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat, mint ellátást biztosító között. 
 
1. Ellátás megnevezése: idősek nappali ellátása 
    Ellátás kezdetének ideje: 
    Ellátás időtartama: 
 
2. Az ellátás tartalma 
   Az ellátott a szolgálat helyiségeit nappali tartózkodásra igénybe veheti. Részt vehet a szervezett 

szabadidős programokon. Igény szerint napi egyszeri meleg étkezést vehet igénybe.                 
   Az ellátott  (vagy akadályoztatottsága esetén a hozzátartozója) a személyével kapcsolatos a          

változásokról bejelentési kötelezettséggel tartozik a szolgáltató felé. 
 
3. Személyi térítési díj megállapítása, fizetés módja 

Az intézmény vezetője állapítja meg a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993.évi III. törvény és a 4/2011.(II.11.)sz. és  a 11./2014. (V.27.) sz. Tárnok Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete  szerint. A fenntartó évi két alkalommal 
módosíthatja a szolgáltatás térítési díját, amely magával vonja a személyi térítési díj változását. A 
személyi térítési díjat havonta, utólag, csekken kell befizetni a tárgyhónapot követő hónap 10. 
napjáig. 

  
  Fizetendő térítési díj összege: 
 
4. A szolgáltatás felmondásának, megszűnésének esetei 
 Az ellátott saját kérésére, 
 Térítési díj fizetési kötelezettség elmulasztása esetén, 
 Ha az ellátott más szociális ellátást vesz igénybe ( pl: kórházi ellátás, idős otthoni 

elhelyezés),  
 Ha az ellátott lakóhelye ill. életvitelszerű tartózkodási helye az önkormányzat illetékességi 

területén kívülre kerül, 
 Ha az ellátott a Házirend előírásit súlyosan megszegi. 

 
5. Jogorvoslat  
    Az intézményvezetőnek a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos döntései ellen a kézhezvételtől      

számított 8 napon belül a polgármesterhez címzett, de az intézményvezetőnél benyújtott 
jogorvoslattal lehet élni. 

 
Tárnok, 2014................................... 
 
 
 
…......................................................                                          …........................................................ 
         ellátást igénylő                                                                            ellátást biztosító 
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I. Általános rendelkezések 
A Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat szakmai programja az intézmény által biztosított 
szociális alapszolgáltatásokra (családsegítés, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek 
nappali ellátása) és gyermekjóléti alapellátásokra vonatkozó információkat integráltan 
tartalmazza. 
II. Az intézmény adatai: 
Neve: Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat (továbbiakban: Intézmény) 
              Székhelye: 2461 Tárnok, Fő u. 61. 
              Elérhetősége: 06-23/387-415 
Intézményi egységei és telephelyei: 

• Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2461 Tárnok, Rákóczi Ferenc u. 83. 
                            Elérhetősége:06-23/388-995/110m. 

• Védőnői Szolgálat 2461 Tárnok, Rákóczi Ferenc u. 83. 
                            Elérhetősége:06-23/388-995/114.m 

• Pöttöm Kuckó Családi Napközi  2461 Tárnok, Fő u. 59. 
                         Elérhetősége:06-20/921-34-38 

• Pöttöm Kuckó II. Családi Napközi  2461 Tárnok, Fő u. 59. 
                         Elérhetősége:06-20/921-34-38 

• Főzőkonyha 2461 Tárnok, Rákóczi Ferenc u. 78. 
                            Elérhetősége:06-23/585-073 

• Tárnoki Tipegő Bölcsőde 2461 Tárnok, Honfoglalás u. 3.-9.                  
 Típusa: Személyes gondoskodást nyújtó szociális, egészségügyi és gyermekjóléti intézmény. 
 Ágazati azonosító: 

Idősek Klubja (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása): 
S0232604,  

              Gyermekjóléti Szolgálat: S0232604S0232611 
              Családsegítés: S0232604 
Fenntartó neve: Tárnok Nagyközség Önkormányzata 
               Székhelye: 2461 Tárnok, Dózsa György. u. 150-152. 
Az Intézmény felügyeleti szerve: Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
   (2461 Tárnok Dózsa György. u. 150.-152. ) 
Szociális ellátások és gyermekjóléti szolgáltatás szakmai ellenőrzését a Pest Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala látja el. 
A szolgálat munkáltatói jogkör gyakorlója: Intézményvezető  
Az Intézmény alaptevékenysége: Az Alapító Okiratban lévő tevékenységek 
Az Intézmény működési területe: Tárnok Nagyközség közigazgatási területe 
Az Intézmény jogállása: Önállóan működő költségvetési szerv 
Adószáma:16936782-2-13 
Bankszámlaszáma:11742111-16936782 
A szolgálat pénzügyi-gazdasági feladatait a Tárnok Nagyközség Polgármesteri Hivatal, mint 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. 
 
A szolgálat által ellátott tevékenységek forrásai:  

• normatív állami támogatás 
• személyi térítési díjak 
• pályázat által elnyerhető támogatás 
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III. Az intézmény célja, feladata, alapelvei: 
 
3.1. Cél: A település adottságainak, a lakosság igényeinek és szükségleteinek 
figyelembevételével magas színvonalú szociális ellátások és szolgáltatások biztosítása. 
 
3.2. Feladat: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény és a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 
rögzített ellátások biztosítása, összhangban a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM 
rendelettel, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) 
NM rendelettel, a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) 
Kormányrendelettel, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység 
engedélyezéséről, a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális 
szakvizsgáról szóló 9/2000.(VIII. 4.) SZCSM rendelettel, valamint a személyes gondoskodást 
végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000.(VIII. 4.) SzCsM 
rendelettel összhangban, valamint az Intézmény Alapító Okiratában és a Szociális Munka 
Etikai Kódexében foglaltak szerint végzi. 
3.3. Alapelv: Az intézmény küldetése, hogy járuljon hozzá az ellátandók szociális 
biztonságának megteremtéséhez és megőrzéséhez.  
Tartsa tiszteletben a segítségkérők autonómiáját.  
A szolgáltatást igénylőkkel szemben teljes elfogadást és előítélet-mentességet tanúsítson. 
Alapelvünk az emberi méltóság tisztelete, az önkéntesség az együttműködésen alapuló 
személyes szolgáltatás, a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés, az egyén szükségleteire 
szabott egyéni segítségnyújtás, valamint az egyént körülvevő természetes és mesterséges 
erőforrások közötti hatékony, egymást segítő, építő jellegű együttműködés.  
A szolgáltatások tartalma feleljen meg a valódi szükségleteknek és kövesse a szükségletek 
változásait.  
Törekvésünk hogy a Tárnokon élő emberek szociális biztonsága növekedjen, saját 
lakókörnyezetükben minél teljesebb életet éljenek, bekapcsolódjanak a helyi társadalom 
életébe. 
Munkánk során kulcsfontosságú a szociális munka módszereinek és eszközeinek 
felhasználásával a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem, valamint az egyének, családok, 
közösségek társadalmi helyzetének javítása.  
Munkánk során alkalmazzuk a megvalósítható innovációkat, törekszünk új, hatékony 
eljárások kidolgozására és bevezetésére.  
Biztosítjuk az igénybe vevők aktív részvételét a segítő folyamatokban.  
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IV. Ellátási terület, ellátottak köre: 
 
4.1.  A település bemutatása: 
4.1.1.     Közigazgatási besorolás, megközelíthetőség: 
Tárnok Pest megye nyugati részén található nagyközség. Földrajzi fekvése kedvező. 
Budapesttől 20 km-re, a 7. sz. főközlekedési útvonal és az M7 autópálya között terül el. 
Személygépkocsival ezekről az útvonalakról jól megközelíthető. 
Tárnokon halad keresztül a Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa, illetve Tapolca 
vasútvonal. Az elővárosi vasúti közlekedés beindulása megkönnyítette a rendszeresen utazók 
közlekedését. 
Autóbusszal Budapest-Etele térről, illetve a Népligetből érhető el a település. 
 
4.1.2.     Lakosságszám, demográfiai adatok 
A település lakosságszámának alakulása (2008-2014) 
év 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

fő 8903 9029 9135 8734 8782 8888 9586 

 
A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója – amely 
a térség 10 települését vizsgálta – az alábbiakat prognosztizálta: 
„2005-ben elkészült a térség demográfiai és iskolázottsági előreszámítása, amely 20 éves 
időszakot (2001-2021) ölel fel. Ebből kiolvasható, hogy a térség népessége 2021-ig 
előreláthatóan közel 1/3-dal növekszik, s az előreszámítási időszak végére kevéssel 
meghaladja a 200 000 főt. 
Ezen belül a 60 év felettiek száma a 2001. évihez képest megduplázódik. A várható élettartam 
férfiak esetében 74 évre, míg a nők esetében 80,9 évre emelkedik. 
Ezekből az adatokból láthatjuk, hogy a népesség növekedése együtt jár a 60 év feletti 
korosztály számának és arányának lakosságon belüli növekedésével, s ez a tény komoly 
befolyást gyakorol a szociális ellátórendszer felé irányuló igények alakulására. Várható a 
különböző ellátási formák és szolgáltatások iránti igények növekedése, amely az 
ellátórendszer fokozatos, de folyamatos bővítését, a várható igények függvényében esetleges 
átalakítását teszi szükségessé.” 
 
4.1.3 Egészségügyi ellátás: 
Biztosított a háziorvosi és a gyermekorvosi ellátás. A gyógyszertár naponta tart nyitva. A 
szakrendelések közül a szemészeti és a fogászati rendelés működik helyben.  
Laboratóriumi vizsgálatok elvégeztetésére is lehetőség van az Egészségházban. 
 
4.1.4. Oktatás: 
A településen működik óvoda, általános iskola. 
Az általános iskola két épületben kapott helyet. Az egyikbe az alsó-, a másikban a 
felsőtagozatos tanulók járnak. Az óvodai ellátás egy intézmény keretein belül, négy 
helyszínen vehető igénybe. 
Logopédiai és fejlesztőpedagógiai ellátás a Klebersberg Intézményfenntartó Központ által 
működtetett Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Érdi Tagintézménye, (2030 Érd, Bagoly 
utca 2/a) keretein belül kerül megvalósításra. A részképesség és az iskolaérettségi vizsgálatok 
helyben történnek. 
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4.1.5. Szociális ellátások és szolgáltatások: 
Az Idősek Klubjában biztosított a nappali ellátás, az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, és az 
Egészségház emeletén pedig a családsegítés. 
 
4.1.6. Gyermekvédelmi ellátások és személyes gondoskodást nyújtó alapellátások: 
Az alapellátások közül biztosított a gyermekjóléti szolgáltatás az Egészségház emeletén. 
A gyermekek napközbeni ellátására működik a családi napközi két csoporttal. 
Helyettes szülői ellátás a településen nem működik.  
Az Önkormányzat feladat ellátási szerződést kötött a Sorsunk és Jövőnk Alapítvány Családok 
Átmeneti Otthonával és az Érden működő, Férfi- és Női Átmeneti Szállóval. 
 
4.1.7.Helyben igénybe vehető természetbeni és pénzbeli ellátások:  
Aktívkorúak ellátása, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, méltányossági közgyógyellátás, 
Önkormányzati segély, óvodáztatási támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. 
 
 4.2.  Ellátottak köre 
4.2.1  Gyermekjóléti szolgáltatás: 
Minden 0-18 éves korú gyermek és családja, várandós anya, aki a település közigazgatási 
területén bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezik, illetve azok a gyermekek, 
akiknek esetében a segítségnyújtás elmulasztása a veszélyeztetettségüket okozná, vagy 
elháríthatatlan kárral járna. Az ellátandó célcsoportból kiemelt figyelmet fordítunk a 
hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek és családjaik segítésére. 
 
4.2.2.  Családsegítés: 
A szolgáltatás célcsoportjába minden Tárnok közigazgatási területén élő személy beletartozik. 
A célcsoportra jellemző, szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő személyek, 
családok, akik a változó társadalomban nehezebben tájékozódnak, érdekérvényesítő 
képességük alacsony, hajlamosak a mentális romlásra és a perifériára sodródni,. 
(tartós munkanélküliek, adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, krónikus 
betegek, szenvedélybetegek, fogyatékossággal élők, pszichiátriai betegek, stb…) 
 
4.2.3.   Étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása: 
Szociálisan rászorult, vagy önálló életvitel fenntartására nem vagy részben képes személyek 
az ellátottak. Leginkább a betegségben szenvedők, időskorúak, fogyatékkal élők, 
egyedülállók, jövedelem nélküliek, illetve település szintű bejelentővel rendelkező vagy 
hajléktalan személyek veszik igénybe a szolgáltatást. 
 
V. Szervezeti felépítés: 
 
V.1.     Az Intézmény szervezeti felépítését az 1. sz. melléklet mutatja be. 
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5.2. Személyi és tárgyi feltételek: 
5.2.1.A családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat a település jól megközelíthető részén, az 
Egészségházban, két helyiségben látja el a feladatát. Az egyikben az adminisztrátor, a 
másikban a családgondozók irodája van. Interjú szobának használható a pszichológus irodája / 
amikor neki nincsen fogadási ideje/, vagy az adminisztrátor irodája. 
A nyitvatartási időben az adminisztrátor fogadja a telefonokat és továbbítja az üzenetet a 
családgondozónak, ügyfélfogadási időben pedig a családgondozó. 
A klienseknek az irodák előtt, ülőhellyel biztosított folyosón tudnak várakozni. 
Az irodák akadálymentesen megközelíthetőek. 
Irodatechnikai berendezések közül van fénymásoló és fax. Minden családgondozó 
rendelkezik saját számítógéppel, ezek közöl jelenleg kettő elavult. 
A megnövekedett gondozotti létszám, és a napi kötelező elektronikus adatszolgáltatás miatt, 
és a kor elvárásainak megfelelően, ezek cseréje szükséges. 
A gyermekjóléti szolgáltatást két fő, határozatlan idejű szerződéssel (1 fő általános szociális 
munkás, 1 fő szociálpedagógus) és egy fő, határozott idejű (általános szociális munkás) 
szerződéssel rendelkező családgondozó látja el. Pszichológusunk heti 20 órában áll 
rendelkezésre. 
A családsegítést egy fő (általános szociális munkás végzettségű), határozott idejű kinevezéssel 
rendelkező kolléga látja el. A lakosságszámot és az ellátotti számot tekintve, szükséges 
további 1 fő családgondozó alkalmazása (a szakmai ellenőrzések is ezt a tényt támasztják alá). 
A szakmai munkát a szakmai vezető felügyeli. 
Az intézmény szolgálati gépjárművel nem rendelkezik, munkájuk során a gondozók saját 
gépkocsijukat használják. A használat során felmerült költségek térítése a Nemzeti Adó-és 
Vámhivatal Kiküldetési rendelvény nyomtatványa alapján történik. 
 
5.2.2. Az Idősek Klubjának épülete szintén könnyen megközelíthető, felújítása és 
akadálymentesítése megtörtént.   
A dolgozók számára elegendő helyiség áll rendelkezésre.  
A használatban lévő számítógép elavult, cserélése szükségszerű.  
Fénymásoló, nyomtató és fax egy kombinált készülékben található. Könyvek, folyóiratok 
vagy nagyobb méretű dokumentumok másolása részben megoldott. 
Az étkeztetés szakfeladatot ellátó munkatárs részére biztosított a házi gondozók által is 
használt iroda igénybevétele a napi dokumentáció elvégzéséhez. 
Az Idősek Klubja szakképzett szakmai vezetője felügyeli a megfelelő végzettségű gondozónő, 
a konyhai dolgozó és a takarítónő munkáját. 
A munkavégzéshez biztosított egy darab szolgálati kerékpár, illetve a saját gépkocsi 
használatának költségtérítése a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Kiküldetési rendelvény 
nyomtatványa alapján történik. 
A Klubvezetői feladatokat az intézmény vezetője látja el. Indokolt lenne önálló klubvezetői 
munkakör biztosítása. 
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VI. Feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formája, 
rendszeressége: 

 
6.1.  Gyermekjóléti szolgáltatás 

A Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény és a kapcsolódó jogszabályok alapján biztosítja a személyes gondoskodás 
körébe tartozó gyermekjóléti alapellátást. 
Szakirányú végzettségű szakemberekkel, a gyermekjóléti szolgáltatás speciális eszközeivel és 
módszereivel igyekszik megelőzni és megszüntetni a gyermekek veszélyeztetettségét, segíti a 
gyermekek családban történő nevelkedését. 
6.1.1 Az ellátás szakmai tartalma 
A szolgáltatás alapfeladatait az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról és a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján végzi. 
Ez a gyermek érdekeit védő speciális, személyes, szociális szolgáltatás a szociális munka 
módszereinek és eszközeinek felhasználásával védi a gyermek testi és lelki egészségét,  
A szolgálat az igénybevevővel önkéntesség alapján alakít ki együttműködést.  
Működése nem hatósági, hanem szolgáltató jellegű. Az együttműködés alapja az 
igénybevevővel közösen megfogalmazott célok megvalósítása.  
A szolgálat munkatársai mindenkor az igénybevevő érdekeit figyelembe véve 
tevékenykednek.  
Súlyos veszélyeztetés esetét kivéve a családgondozó csak az érintett személy, illetve 
törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult– a szolgáltatást igénybe vevő érdekében, 
mások személyiségi jogainak sérelme nélkül - intézkedni. (Súlyos veszélyeztetés azon állapot, 
tevékenység, vagy magatartás, amelynek következtében az igénybevevő vagy egy másik 
személy életét, testi, vagy mentális épségét közvetlenül és súlyosan fenyegető helyzet áll elő.) 

A Gyermekjóléti Szolgálat – összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és oktatási-
nevelési intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási 
feladatokat lát el. 
Tevékenységi körébe tartozik fentieken túl: 

• a településen élő gyermekek szociális helyzetének, veszélyeztetettségének folyamatos 
követése, 

• a veszélyeztetett, illetve védelembe vett gyermek gondozásának-nevelésének követése 
és az ezzel kapcsolatos ügyintézés, 

• oktatási-nevelési intézmények gyermekvédelmi feladatának segítése 
• biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiséget, 
• a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és feltárja 

az örökbe fogadni szándékozók körülményeit, 
• felkérésre környezettanulmány készítése, 
• a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetésének kezdeményezése, 

             
 

A kliens igényének megfelelően az ellátási formák: 
• információ nyújtás 
• ügyintézés 
• tanácsadás 
• egyéni esetkezelés 
• családgondozás 
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• pszichológiai tanácsadás biztosítása 
• közvetítés más intézmények és szolgáltatók felé 

 
Kiemelten fontos feladat a településen élő fiatal, gyermekét egyedül nevelő édesanyák 
segítése (pl.:háztartásvezetési ismeretek tanfolyam indítása). 
Prevenciós és szabadidős foglalkozásként korrepetálások, nyári táborok szervezését, klub 
foglalkozásokat, ünnepek előtti, és tanítási szünetek alatti kézműves foglalkozások tartását 
végzi a szolgálat. 
Megelőző tevékenység: tájékoztatást végez a célcsoport irányába közvetlen és közvetett 
módon. Figyeli a célcsoport igényeit és megoldási javaslatokat tesz. 
Családgondozás: a jelzőrendszer által, vagy önként jelentkező személyeket, családokat 
felkeresi, feltárja a helyzetet és együttműködésben cselekvési tervet készít a családgondozó. 
Bevonja a megoldásba a család tagjait, környezetét, szakembereket és szolgáltatásokat. 
Alapellátás keretében végzi munkáját. 
Védelembe vétel: sikertelen alapellátást követően, ha a gyermek veszélyeztetettsége fennáll, 
vagy más szerv javaslatára feltárja a veszélyeztetettség okát, és a gyámhatóság határozatára 
épített gondozási-nevelési terv alapján végzi a családgondozást. 
Környezettanulmány készítése: írásbeli felkérésre az érintett lakókörnyezetében végzi a 
környezettanulmányt a családgondozó. A dokumentumot a készítőn kívül legalább a jelenlévő 
egyik felnőtt személlyel alá kell íratni. A dokumentumot a szolgálat saját űrlapján készíti el. 
A családgondozó testi épségét veszélyeztető környezetben környezettanulmányt nem 
végezhet. Ezt a megállapítását a felkérővel közölni kell. 
Jelzőrendszer működtetése: a jogszabály szerinti résztvevőkkel az éves alkalmak számát 
betartva kell a jelzőrendszeri találkozókat megtartani. A tagoktól a jelzéseket írásban is meg 
kell kapnia a szolgálatnak.  A jelzés kapcsán végzett lépésekről a jelzőt tájékoztatni kell.  
Ha szükséges, az ügyfél érdekében közös cselekvést kell végrehajtani a jelzőrendszer 
tagjainak. Ez az együttműködés legszorosabb megvalósulása. A szolgáltatás feladata 
elsősorban a jelzőrendszer tagjainak tevékenységét megismerve, annak összehangolása. Ha 
valamely szolgáltatás hiányzik, kezdeményezni kell annak létrehozását. 
A gyermekjóléti szolgáltatásban alkalmazott szakemberek kötelesek legjobb tudásuk szerint 
eljárni az ellátást igénybevevők érdekében. A szociális munka módszereivel segítenek a 
hozzájuk fordulók életvitelének javításában, ügyeinek intézésében, hozzájárulnak a családi- és 
társas kapcsolatokban kialakítandó harmónia megteremtéséhez. 
Naprakészen vezetik a gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó nyilvántartásokat, a központi 
nyilvántartási rendszerbe naponta jelentést tesz. 
Tájékozódnak a településen élők egészségügyi, szociális helyzetéről, az ellátó 
intézményekről, szakemberekről és ennek ismeretében végzik napi tevékenységüket. 
A családgondozók megismerik az egyén, illetve a család környezeti feltételeit, a 
gyermekekkel, családokkal közösen dolgoznak ki konfliktusmegoldó stratégiákat. 
Rendszeresen, folyamatosan és személyesen együttműködnek az egyénekkel, családokkal. 
Szorosan együttműködnek a településen tevékenykedő jelzőrendszeri taggal, más szolgáltatást 
nyújtó intézményekkel, munkatársakkal. 
Szabadidős programokat szerveznek, adományt gyűjtés-és pályázatok szervezésében vesznek 
részt. 
Az ellátási területen ténylegesen tartózkodó gyermekek ügyében a gyermekjóléti szolgálat 
köteles a szükséges segítséget megadni, intézkedéseket kezdeményezni. A családgondozás a 
veszélyeztetettség kialakulásának megelőzésére, annak megszüntetésére vonatkozik, a 
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gyermek családban történő nevelkedését, a családból kiemelt gyermek visszahelyezését segíti 
elő, a gyermek érdekeit mindenekelőtt előtérbe helyezve. 
Elköltözés, tartós távollét esetén a gyermek iratanyagát az illetékes szolgálatnak meg kell 
küldeni, különösen problémás esetben rövid összefoglaló feljegyzést is célszerű készíteni, 
iratjegyzékkel ellátva. 
Dokumentáció: 
A jogszabály szerinti „Gyermekeink védelmében” elnevezésű adatlapokat használjuk 
munkánk során és a hozzájuk kapcsolódó előírás alapján kezeljük azokat. Továbbá, iratnak 
minősülnek az ügyiratok, hivatalos családgondozói feljegyzések. Mindezeket az egyes ügyfél 
dossziéjában, azokat pedig, zárható szekrényben tároljuk. 
A forgalmi naplót a jogszabálynak megfelelően kell vezetni. A szakmaközi találkozókról, 
esetmegbeszélésekről, esetkonferenciákról feljegyzést kell írni. 
A kijelölt családgondozó napi jelentést tesz a Központi Elektronikus Nyilvántartási 
rendszerbe, az intézmény vezetője és a szakmai vezető a nyilvántartási rendszer egészére 
rendelkezik jogosultsággal. 
Adománykezelés:  
A családsegítés az adományközvetítő tevékenységet végez, az erre vonatkozó belső szabályok 
alkalmazásával. A természetbeni adományok szerzése, közvetítése egész évben folyamatos.  
 
6.1.2.   A Gyermekjóléti Szolgálat nyitvatartási rendje 
                 hétfő - csütörtök: 8.00-16.30 
                 péntek: 8.00-14.00 
 
6.1.3.     Ügyfélfogadás: 
Családgondozóink ügyfélfogadási ideje eltérő, a kifüggesztett ügyfélfogadási rend alapján 
tájékozódhatnak a kliensek. 
A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes és önkéntes (kivéve hatósági 
intézkedés esetén). 
Időtartama egy alkalomtól több hónapig is lehetséges. 
A szolgálatnál igénybe vehető a pszichológiai szolgáltatás, melyre előzetes időpont egyeztetés 
után kerül sor, térítésmentesen. 
 
6.1.4.   Helyettesítés rendje:  
Szolgálaton belül megoldott, 3 fő gyermekjóléti családgondozó szükség szerint egymást 
helyettesíti. Rendkívüli esetben az intézményvezető döntése az irányadó. 
 
6.1.5 Tájékoztatás módja a gyermekjóléti szolgáltatásról: 
A Gyermekjóléti Szolgálat elérhetőségéről, szolgáltatásainak tartalmáról elektronikus úton, 
településünk honlapján (www.tarnok.hu), helyi nyomtatott sajtóban, és a jelzőrendszeri 
tagoknak rendszeresen átadott információk alapján tájékozódhatnak az érdeklődők. Az 
oktatási-és nevelési intézményekben kifüggesztésre kerültek az elérhetőségeink, 
ügyfélfogadási rendünk. 
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6.2.  Családsegítés: 
Az 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet értelmében a családsegítés a személyes gondoskodás körébe 
tartozó szociális alapellátás.  

A családsegítés a szociális és/vagy mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve 
krízishelyzetbe került családoknak, személyeknek az életvezetési képességeinek megőrzése, a 
veszélyeztetettséghez vezető okok megelőzése, megszüntetése, valamint a krízishelyzet 
megszüntetése céljából nyújtott szolgáltatás. 
A családsegítő szolgálat elősegíti és ösztönzi a humán jellegű civil tevékenységet, 
kezdeményezi az önkormányzatnál az önkormányzat kötelező feladatának nem minősülő 
ellátás, szolgáltatás helyben történő megszervezését, új szociális ellátások bevezetését, egyes 
szociálisan rászoruló csoportok, személyek speciális ellátását.  
Figyelemmel kíséri a helyi társadalomban élők helyzetét, és beavatkozást kezdeményez a 
leszakadás megelőzésére. 
A kliensek jelentős része főként nyugdíj előtt álló korosztály, tartós munkanélküli, csökkent 
munkaképességű, fogyatékossággal élő, szenvedélybeteg / főként alkohol, drog /, és 
pszichiátriai beteg. Növekszik a külterületen élő, egyedülálló, munkanélküli, vagy alacsony 
jövedelmű, rossz egészségi állapotú emberek száma, akik között magas a férfiak aránya. 
A tehetősebb, munkával rendelkező, de adósságterhet hordozó családok is kérik a 
segítségünket kapcsolati és anyagi problémák miatt. 
A fogyatékkal élő emberek számára az ellátásokhoz való hozzájutást segítjük, együttműködési 
megállapodás keretében a támogató szolgáltatás is biztosított. 
 A családsegítő szolgálat, mint a vonatkozó helyi rendeletben együttműködésre kijelölt szerv 
látja el az aktív korú nem foglalkoztatott segélyezettekkel való együttműködés feladatait, a 
nem foglalkoztatottak számára különböző szolgáltatásokat nyújt, valamint szolgáltatásokat 
szervez. 
Az ellátás szakmai tartalma, módja, formája, rendszeressége: 
A családgondozó feladatai: 

• Közvetít kliens és más ellátási területek szakemberei között, amennyiben a 
probléma jellege azt indokolja. 

• Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást biztosít. 
• Szociális és egyéb információs adatokat gyűjt az ellátást igénybe vevő 

megfelelő tájékoztatása érdekében. 
• Szervezi az aktív korú nem foglalkoztatott személyek együttműködési 

programját. 
• Közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programokat szervez. 
• Segítséget nyújt az egyének, a családok kapcsolatkészségének javításához. 
• Segíti speciális támogató, önsegítő csoportok szervezését, működtetését. 
• Segítséget nyújt hivatalos ügyintézéshez, kérelmek, beadványok 

elkészítéséhez. 
• Részt vesz adományok gyűjtésében, közvetítésében. 
• Az aktív korú nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyezettekkel 

kapcsolatos együttműködési kötelezettségből adódó megállapodások 
megkötése. 

• Felkérésre környezettanulmány készítése 
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A családsegítő szolgáltatás megelőző tevékenységet, személyes kapcsolatban 
rendszerszemléletű családgondozást, csoportos tevékenységben csoportos és közösségi 
szociális munkát végez, továbbá, a helyi társadalom tekintetében felmérést, koncepciót készít.  
Általános segítő szolgáltatás keretében feladata a lakosság szociális és mentálhigiénés 
helyzetének figyelemmel kísérése, az ismétlődően előforduló problémák okainak jelzése az 
illetékes hatóság, illetve szolgáltatást nyújtó szerv felé.  
A családsegítő szolgálat feladata a szociális válságkezelés (krízisintervenció), a lélektani 
válságkezelés, az egyének és családtagok kapcsolatkészségének javítása (konzultáció), 
pszichológiai, egészségügyi, jogi, ügyintézési és egyéb tanácsadáshoz való hozzáférés 
segítése, a szolgáltatáshoz kapcsolódó közérdekű és meghatározott célú felajánlások 
összehangolása, a természetbeni és anyagi támogatások közvetítése.  
Megelőző tevékenység: a helyi csoportok szerveződésének elősegítése. Az egyes ember 
érdekérvényesítését növelheti azáltal, hogy összefog más hasonló helyzetben lévőkkel és 
közösen lépnek fel helyzetük javítása érdekében. A társadalmi összefogást és a meglévő 
csoportok együttműködését segítjük elő. Új szolgáltatások létrejöttéhez nyújtunk segítséget 
felmérésekkel és a tervezésben való részvétellel. Együttműködés keretében az egyházakkal, 
társadalmi szervezetekkel, hivatalokkal, munkaügyi szervezettel összefogva teszünk a 
rászorulókért.  
Családgondozás: Szakmai módszerek használatával tárjuk fel az egyén helyzetét, 
megállapodást kötünk a nehézségek felszámolására, cselekvési tervben részletezzük a 
tennivalókat a felelősség megjelölésével és a lehetőségek feltárásával, az erőforrások 
mellérendelésével támogatjuk a probléma megoldását. A folyamatba bevonjuk az érintetteket, 
a segíteni tudó szakembereket, szolgáltatókat.  
Környezettanulmány készítése: Írásbeli felkérésre az érintett lakókörnyezetében készíti el a 
környezettanulmányt a családgondozó. A dokumentumot a készítőn kívül legalább egy 
jelenlévő felnőtt személlyel alá kell íratni. A családgondozó testi épségét veszélyeztető 
környezetben környezettanulmányt nem végezhet. Ezt a megállapítását a felkérővel közölni 
kell. 
Hivatalos ügyek intézése:  Az intézményben elérhetőek a helyi támogatások igényléséhez  
szükséges űrlapok, interneten az országos szinten elérhető támogatások űrlapjai (pl. 
nyugdíjigénylés, családtámogatások, stb.). A jogosultsági kritériumokat ismertetjük és 
javasoljuk az elérhető támogatások igénylését. Közreműködünk a kérelmek benyújtásában.  
Tartós munkanélküliekkel végzett esetmunka: A családgondozáshoz tartozó tevékenység. A  
munkanélküliség okainak feltárása, ezek elhárítására kidolgozott terv végrehajtása, 
elhelyezkedés segítése egyéni felkészítéssel, munkaerő-piaci tanácsadással.  
A családgondozáshoz kapcsolódóan, a családgondozón keresztül igénybe lehet venni jogi és 
pszichológiai tanácsadást. 
Feladat továbbá krízishelyzetet, veszélyezettséget észlelő jelzőrendszer működtetése, és a 
velük történő folyamatos kapcsolattartás. A jelzőrendszer tagjai a Szt. 64. § (4) bekezdésének 
(e) pontjában foglalt, a településen működő szervezetek képviselői.   
A családsegítés a meghatározott jelzőrendszer működtetése körében:  

•  a jelzésre köteles szervezeteket felhívja a veszélyeztetettség jelzésére, krízishelyzet 
észlelése esetén az arra való tájékoztatásra, tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő 
további szervezeteket és az ellátási területén élő személyeket a veszélyeztetettség 
jelzésének lehetőségéről,  

• fogadja a beérkezett jelzéseket, és felkeresi az érintett személyt, illetve családot a 
családsegítés szolgáltatásairól való tájékoztatás érdekében,  
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• a veszélyeztetettség, illetve a krízishelyzet megszűntetése érdekében megteszi a 
szükséges intézkedéseket, az intézkedés tényéről, tájékoztatja a jelzést tevőt,  

• folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető 
körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szociális ellátások iránti 
szükségleteit.  

 
Évente legalább egy alkalommal a tagoknak jelzőrendszeri megbeszélést kell szervezni, 
melyen áttekintik a helyi ellátórendszert, annak működését, tevékenységüket összehangolják. 
Egyéni esetkezelés, családgondozás: 
A segítő szolgáltatás a szociális munkát végző és az ügyfél együttes és egyenrangú  
munkafolyamata.  A munkafolyamatot az első interjú során az ügyfél szükségleteinek 
megállapításával és a problémamegoldó alternatívák kidolgozásával kezdi a családgondozó, 
melyet megállapodásban rögzít. A megállapodás tartalmazza az elérendő cél érdekében 
megvalósítandó feladatokat, az ügyfél és a segítő együttműködésének módját, a találkozások 
rendszerességét, a segítő folyamat várható eredményét és a lezárás időpontját.  
A segítő szolgáltatás az ügyfél otthonában, családi környezetében tett látogatásokon és a  
családsegítő szolgálatban folytatott segítő beszélgetés, segítő tevékenységek útján valósul 
meg. A tevékenységhez tartozik az ügyfél megbízásából végzett ügyintézés, az ügyfél 
kisérése, megbízásából képviselete és menedzselése is.  
A családgondozást jogszabályban előírt esetnaplóban kerül rögzítésre, melynek a 
megállapodás és a cselekvési terv része. A cselekvési terv szükség esetén, egyetértéssel 
módosítható. Elkészítésébe bevonjuk az ügyfél családját, ismerőseit, szakembereket, 
szervezeteket.  Amennyiben az ügyfél a cselekvési tervbe foglaltakat és a megállapodást nem 
tartja be, a családgondozó felhívja figyelmét a megállapodás betartására. Ha ezt követően sem 
teszi meg az ügyfél a szükséges lépéseket, a családgondozás az együttműködés hiánya miatt 
lezárható.  
Adománykezelés:  
A családsegítés az adományközvetítő tevékenységet végez, az erre vonatkozó belső szabályok 
alkalmazásával. A természetbeni adományok szerzése, közvetítése egész évben folyamatos.  
Tanácsadások:  
A családgondozó ingyenes tanácsadó szolgáltatásokat közvetít az ügyfél felé, egy - egy  
a szociális munkás kompetencia határát meghaladó probléma kapcsán. 
A családsegítés dokumentálása 
A családsegítés szolgáltatásait a jogszabály (I/2000. (I.7.)  SzCsM rendelet) által előírt 
esetnaplóban és forgalmi naplóban kell dokumentálni.  A dokumentációt a családsegítő 
szolgálat szakmai vezetője legalább negyedévenként ellenőrzi.  
A családsegítő szolgáltatás igénybevétele esetén az egynél több találkozást igénylő 
segítségnyújtás az esetnaplóban kerül dokumentálásra. Ebben az esetben a segítségnyújtás 
szakmai tartalma az ellátás igénybevételekor - az ellátást igénybe vevő aláírásával ellátva - 
írásban kerül rögzítésre. Ez utóbbi esetben az ellátás igénybevételéről a szolgálat és az ellátást 
igénybe vevő, illetve törvényes képviselője megállapodást köt. A megállapodás tartalmazza a 
szolgáltatást igénybe vevő személy problémáit, az elérendő cél érdekében megvalósítandó 
feladatokat, az együttműködés módját, a folyamatba bevonandó szolgáltatókat, 
intézményeket, a találkozások rendszerességét, a segítő folyamat várható eredményét és a 
lezárás időpontját.  
Az igénybevevőket a jogszabályban szereplő adattartalommal szigorú sorszámozású, lefűzött 
füzetben nyilvántartásba kell venni. Ez a nyilvántartási szám az eset lezárásáig kíséri az 
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ügyfelet. Ha egy lezárult eset után időben később, ugyanaz az ügyfél igénybe veszi a 
családgondozást, akkor új nyilvántartási számot kap.  
A központi nyilvántartási rendszerbe történő adatszolgáltatást a családgondozó végzi. Az 
intézmény vezetője és a szakmai vezető a nyilvántartási rendszer egészére rendelkezik 
jogosultsággal. 
 
6.2.2.   Az ellátás igénybevételének módja 
A szolgáltatás önkéntesen, térítésmentesen vehető igénybe. A családsegítés igénybevételét 
nem kell írásban kérelmezni. A családsegítés keretében végzett tevékenységnek - a 
szolgáltatást igénybe vevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül - a 
szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának 
tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha a kiskorú családtagjának 
ellátása a családsegítés keretében indult, és a kiskorú érdekei - a gyermekjóléti szolgáltatás 
igénybevétele nélkül - e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatók.  
A rendszeres szociális segélyezettek vonatkozásában a helyi rendeletben foglalt szabályok 
alapján a szolgáltatás igénybevétele indulhat hatósági kötelezés eredményeként is.  
A szolgálatnál jelzésre, telefonon vagy levélben történő igénybejelentést követően 
(amennyiben szükséges azonnal) a szolgálat munkatársa előzetes egyeztetés után személyes 
találkozást kezdeményez a problémával hozzá forduló illetve jelzett személlyel. A jelzőtől 
kérni kell jelzésének írásban történő megtételét is.  
A családgondozó az igénybevétel előtt tájékoztatást ad a jogosult és hozzátartozója számára  

•  a biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről,  
•  az intézmény által vezetett nyilvántartásokról,  
•  panaszjog gyakorlásának módjáról,  
• az ellátotti jogviszony megszűnésének eseteiről,  
• a szolgálat házirendjéről,  
• arról, hogy az ellátás igénybevétele térítésmentes,  
• a jogosult jogait és érdekeit képviselő ellátottjogi képviselőről, társadalmi 

szervezetekről.  
• a jogosult és hozzátartozója az igénybevételkor köteles: nyilatkozni a kapott  
      tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, tiszteletben tartásáról 
• adatokat szolgáltatni az intézményben e törvény alapján vezetett nyilvántartásokhoz 
• nyilatkozni arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeit és a jogosult,  

            továbbá a közeli hozzátartozója személyazonosító adataiban beállott változásokat  
            haladéktalanul közli az intézmény vezetőjével.  
 
6.2.3.  A Családsegítő Szolgálat nyitvatartási rendje:  
            hétfő - csütörtök: 7.00-15.30 
            péntek: 7.00-13.00 
 
 6.2.4.  Ügyfélfogadás: 
             kedd: 1400-1600 
             szerda: 1100-1200 
           
6.2.5. Helyettesítés rendje: 
 Távollét ideje alatt helyettesítését a szakmai vezető látja el. Rendkívüli esetben az intézmény 
vezetőjének döntése az irányadó. 
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6.2.6. Tájékoztatás módja a szolgáltatásról: 
A szolgáltatásról a település honlapján, a jelzőrendszer tagjaitól és a helyi nyomtatott sajtóban 
megjelenő cikkekből lehet tájékozódni.  
 
6.3. Étkeztetés: 
A szociális étkeztetés a személyes gondoskodás körébe tartozó olyan szociális 
alapszolgáltatási forma, melynek keretében a szociálisan rászorultak részére főétkezésként 
legalább napi egyszeri meleg ételt biztosítanak. 
Településünkön a szociális étkeztetést az Önkormányzat A szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv (továbbiakban: Szt.), a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmény működési engedélyezéséről, továbbá a 29/1993. (II. 17.) 
Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról, az 
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 
szakmai feladatairól és működési feltételeiről, valamint a vonatkozó Önkormányzati rendelet 
alapján a Tárnoki Szociális Védőnői Szolgálat által biztosítja.  
Azok a szociálisan rászorult személyek jogosultak étkeztetésre, akik koruk, egészségi 
állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy 
hajléktalanságuk miatt saját maguk, illetve maguk és ellátottjaik részére, tartósan vagy 
átmeneti jelleggel, a legalább napi egyszeri meleg étkezést nem tudják biztosítani. 
 
6.3.1.  Az ellátott célcsoport jellemzői: 
A szolgáltatás célcsoportja leginkább a betegségben szenvedők, szenvedélybetegek, 
időskorúak, fogyatékos személyek, egyedülállók, jövedelem nélküliek és a hajléktalan 
személyek. Az ellátást minden Tárnokon lakó ember igénybe veheti, ha a szociális 
rászorultsági kritériumoknak megfelel. A szociális rászorultság feltételeit a települési 
önkormányzat rendeletében szabályozza, az igénylő jövedelmi helyzetétől függően kerül sor a 
személyi térítési díj megállapítására. 
A településen, a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat által működtetett főzőkonyhán 
történik a főzés, ahonnan gépjárművel szállítják az ételt  az intézmény tálaló konyhájába 
(2461 Tárnok Fő u. 61.). Itt lehetőség van a helyben fogyasztásra, az étel elvitelére és a 
kiszállítás igénybevételére is.  
A jogi szabályozás értelmében, az étkeztetést minden esetben a településen élő lakosság 
szükségleteinek megfelelő módon kell megszervezni, azonban speciális (pl.: diétás) étkezési 
igényt jelenleg nem tudunk vállalni. 
 
6.3.2. Az ellátás igénybevételének módja: 
Az ellátás igénybevétele önkéntes, az igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére 
történik. Benyújtandó az igénylő jövedelmét igazoló dokumentum, vagy az igénylő 
nyilatkozik a mindenkori maximális személyi térítési díj megfizetéséről.  
Az intézményvezető megállapodást köt a kérelmezővel, mely Megállapodás tartalmazza a 
térítési díj összegét és a fizetési feltételeket.  
 
Az intézményvezetőnek a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos döntései ellen a kézhezvételtől 
számított 15 napon belül a polgármesterhez címzett, de az intézményvezetőnél benyújtott 
jogorvoslattal lehet élni. 

A szolgáltatás szüneteltetése, lemondása:  
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Az ügyfél az étkezés igénybevételét 24 órával a szüneteltetés előtt, de legkésőbb a 
szolgáltatást megelőző nap 10 órájáig lemondhatja személyesen vagy telefonon a  
szolgáltatónál (Tárnok Fő u. 61. telefon: 23/387-415).  A szolgáltatás megszüntetése iránti 
kérelmet írásban kell benyújtani.  

A szolgáltatás nyújtása megszűnik az ügyfél halálával, illetve ha a térítési díjat nem fizeti 
meg.  

Dokumentáció:  

A tényleges igénybevételt az ebédet osztó, a jogszabályban előírt igénybevételi naplóban 
napra készen vezeti. Ez az alapja a térítési díj elszámolásának és a normatíva 
igénybevételének. A központi nyilvántartási rendszerbe az igénybevételről jelentést tesz. 

Szakmai munkáját a szakmai vezető felügyeli.  

6.3.3. Helyettesítés rendje: 

 Távollét ideje alatt helyettesítését a szakmai vezető látja el. Rendkívüli esetben az intézmény 
vezetőjének döntése az irányadó. 

6.3.4.  A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja:  

A szolgáltatásról a település honlapján, a helyi újságban megjelenő cikkekből lehet 
tájékozódni.  

 
6.4.  Házi segítségnyújtás: 
A szolgáltatást a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv 
(továbbiakban: Szt.), a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény működési 
engedélyezéséről, továbbá a 29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátások térítési díjáról, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről, 
valamint a vonatkozó Önkormányzati rendelet alapján szolgálatunk nyújtja. 
Cél, hogy azon személyek, akik koruk, egészségi állapotuk, vagy szociális helyzetük és 
önellátási képességük miatt rászorulnak, rendszeres segítségben részesüljenek hétköznapi 
életvitelük, esetleges betegségük és társadalmi életük vonatkozásában.  
 

6.4.1.  Ellátottak köre: 

A szolgáltatás célcsoportja leginkább a betegségben szenvedők, nehezen mozgó időskorúak, 
fogyatékos személyek. Ha a családja körében él is az ügyfél, de ők nem tudják ellátni 
munkahelyi elfoglaltság miatt, vagy nem értenek a szakszerű gondozáshoz, akkor a 
szolgáltatás segítséget jelent. A célcsoport életkora jellemzően 60 év feletti. Többségük 
egyedül, vagy idős házastársával élő nyugdíjas ember.  

A célcsoport lakókörnyezete sokszor komfortos, vagy komfort nélküli. Többen nagyobb 
házban élnek, így annak fenntartása és rendben tartása jövedelmükhöz és egészségi 
állapotukhoz képest aránytalanul nagy anyagi és fizikai terhet jelent.  
A segítőmunka során szerzett tapasztalatok alapján várható az igénylők számának 
növekedése, hiszen a folyamatosan csökkenő életszínvonal, a romló lakáskörülmények, 
alacsony jövedelmek illetve a romló egészségügyi és mentális állapot, főleg az idősebb 
korosztálynál, egyre inkább szükségessé teszik a szociális ellátó rendszer igénybevételét, a 
külső segítség jelenlétét. 
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A szolgáltatást igénybevevő számára saját lakókörnyezetében kell biztosítani azokat az 
ellátásokat, amelyek az önálló életvitel fenntartásához szükségesek. 
 
A házi segítségnyújtást a vonatkozó jogszabályi előírások és szakmai iránymutatások alapján 
egyénre szabottan kell végezni. 
A házi segítségnyújtás keretében a gondozó bevásárol, biztosítja a gondozott személyi 
higiénéjét, segít a mosásban, takarításban, szükség esetén orvoshoz kísér, gyógyszert vált ki, 
segít a hivatalos ügyek intézésében. 
 
6.4.2. Az ellátás formája, módja, gyakorisága:  
Az ellátást kérő gondozása egészségi állapota, szociális helyzete, valamint a háziorvos 
javaslatának figyelembe vételével az egyéni szükségletnek megfelelően kerül meghatározásra. 

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére 
történik. Benyújtandó a háziorvos által kitöltött űrlap, az igénylő jövedelmét igazoló 
dokumentum, vagy az igénylő nyilatkozik a mindenkori maximális személyi térítési díj 
megfizetéséről.   

 Az intézmény vezetője a gondozó közreműködésével elkészíti a gondozási szükséglet 
vizsgálatát, aminek eredményéről tájékoztatja az igénylőt. Az intézmény vezetője a fenti 
dokumentumok alapján megállapítja a rászorultságot és az ellátás jogosságát és – az 
önkormányzat rendelete alapján - a fizetendő térítési díjat. . Az intézményvezető 
megállapodást köt a kérelmezővel, mely Megállapodás tartalmazza a térítési díj összegét és a 
fizetési feltételeket. Az intézményvezetőnek a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos döntései 
ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a polgármesterhez címzett, de az 
intézményvezetőnél benyújtott jogorvoslattal lehet élni. Tartási-, öröklési-, életjáradékos 
szerződéssel rendelkező személy esetén az ellátás a szerződéssel összhangban történhet, a 
térítési díj mértékének megállapításakor a szerződésben foglaltakat figyelembe kell venni.  

Az ellátás tartalmát részletesen kell rögzíteni az egyéni gondozási tervben, ha szükséges,  
ennek részeként az ápolási tervben. Az elvégzett munkát az igénybevevő aláírásával igazolva 
a gondozási naplóban kell rögzíteni.  
Az igénylő írásban kezdeményezheti a gondozó személyének megváltoztatására vonatkozó 
kérését, amelyet indokolnia kell.  
Ha az ellátásban részesülő személy ápolásra is szorul, az egyéni gondozási terv részeként 
ápolási tervet kell készíteni, melynek tartalmára, készítésére és felülvizsgálatára szintén az 
1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben rögzítettek az irányadóak. 
A gondozási/ápolási terv tartalmát az intézmény gondozója az ellátottal és a vele együtt élő 
családtaggal, háziorvossal együttműködve alakítja ki. A gondozási/ápolási tervben foglaltakat 
félévente felül kell vizsgálni, tartalmát az ellenőrzést végző ellen jegyzi.  
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6.4.3. Az ellátás szakmai tartalma: 

A célunk az, hogy az ellátottak fizikai és mentális segítséget kapjanak az életvitelük teljesebb 
megéléséhez. 

Az ellátást az intézmény házi segítségnyújtásban alkalmazott szakemberei végzik 
munkanapokon 7.30 -15.30 óráig. A házi gondozók munkájukat az általuk ellátandó feladat 
jellegének megfelelően, és a gondozottak igényeit figyelembe véve, heti munkaterv alapján 
végzik. 

Az alkalmazottnak meg kell felelnie a törvényi előírás szerinti végzettségnek, és alkalmasnak 
kell lennie a bizalmas állás betöltésére. Személyében alkalmasnak kell lennie arra, hogy az 
ellátottakkal kapcsolatot teremtsen, igényeiket megértse és – kompetenciáján belül – 
megoldja, vagy együttműködésben dolgozzon más szakemberekkel a feladat ellátásán.  A 
munkavégzés során különös gondot kell fordítani a segítő kapcsolat kialakítására és annak 
minőségi fenntartására, a szakma és esetenként az orvos előírásai szerinti gondozásra-
ápolásra. Az ellátásban segítséget kell adni a testi higiénia megtartásában, az egyéb szociális 
ellátásokhoz történő hozzájutásban és a környezettel való kapcsolattartásban. Közre kell 
működni az ellátott háztartásának vitelében (bevásárlás, takarítás, mosás, stb.). Folyamatosan 
meg kell figyelni az ellátott egészségi állapotát (látás, hallás, étvágy helyzete, 
gyógyszerfogyasztás mértéke). Észlelt megbetegedés esetén értesíteni kell a háziorvost és a 
hozzátartozókat.  Az előírt gyógyszert ki kell váltani és megfelelően adagolva beadni. 
Segítséget kell adni ahhoz, hogy a gondozott minél tovább megőrizze lelki egyensúlyát, 
meglévő aktivitását, megőrizhesse társas kapcsolatait. A munka jellegéből adódóan az 
ellátottal személyes és bizalmi kapcsolatban végzi az alkalmazott a tevékenységét. Az egyéni 
gondozással tud a leginkább alkalmazkodni az ellátott igényeihez, életmódjához.  Elő kell 
segíteni, hogy az ellátottak minél nagyobb számban meg tudjanak jelenni helyi és társadalmi 
rendezvényeken, bekapcsolódjanak társadalmi szervezetek tevékenységébe. A gondozási 
szükséglet vizsgálata meghatározza az ellátandó feladatokat és a gondozásra fordítandó időt. 
A megállapított gondozási időtől az ellátott írásbeli nyilatkozattal eltérhet. Ha kevesebb 
időben kéri a gondozást, akkor az olyan mértékben csökkenthető, ami még nem veszélyezteti 
az ellátottal végzendő minőségi szakmai tevékenységet. Ha nem lehet a kért rövid 
időtartamban elvégezni a feladatot, azt a szolgáltató írásban közli az ellátottal.  

Az ellátottal kapcsolatos teendőket részletes feladatbontásban, felelősökkel és időpontokkal 
az egyéni gondozási tervben kell rögzíteni. A terv kialakításába be kell vonni az ellátottat, ha 
van, törvényes képviselőjét, az ellátott által megnevezett családtagokat, személyeket, a 
háziorvost és más szükséges személyeket. Állapotváltozás esetén a tervet módosítani kell.  

Fertőzésveszély esetén a szolgáltatás előzetes vizsgálatot követően akkor nyújtható, ha van az 
intézménynek szabad kapacitása arra, hogy - a jogszabály szerint - egy szakembert csak a 
fertőző helyen élő ellátottal végzett tevékenységre felszabadítson. Erre jelenleg nincs 
lehetőség. 

Ha az ellátott otthonába nehéz a bejutás, mód van arra, hogy a bejutáshoz feltétlenül 
szükséges kulcsokat írásbeli átadás-átvétellel az alkalmazott átvegye az ellátottól.  

A vásárlások alkalmával a megvásárolandókról listát kell írni, a bevásárlás megtörténtével 
tételesen írásban el kell számolni. Az alkalmazott saját pénzét nem használhatja. 

Az ellátottól nem fogadhat el pénzt, a visszajáró aprót sem és a vásárolt áruból sem. 
Elszámolásnál arra kell törekedni, hogy az ellátott megértse azt, és bizalma megmaradjon.   
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A tényleges igénybevételt a jogszabályban szereplő gondozási naplóban az ellátott aláírásával 
naprakészen kell vezetni, központi nyilvántartási rendszerbe jelenteni és a hónap végén, a 
következő hónap 5-ig összesítve le kell adni a csoport vezetőjének. A gondozási naplóban 
aláírással hitelesített gondozási idő térítésköteles, mely fizetési kötelezettség csökkentéséről, 
illetve elengedéséről a helyi rendeletben szabályozott illetékes dönt. A naplót a hó végén a 
jogszabályi előírások szerint összesíteni kell, és összefűzve tárolni. Ez az alapja a normatíva 
igénylésének és elszámolásának is. 

Az intézményvezetőnek a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos döntései ellen a kézhezvételtől 
számított 15 napon belül a polgármesterhez címzett, de az intézményvezetőnél benyújtott 
jogorvoslattal lehet élni. 
 
6.4.3. Térítési díj fizetése: 

Az ügyfelek a házi segítségnyújtásért személyi térítési díjat kötelesek fizetni. A térítési díj 
összegét az önkormányzat rendelete alapján az intézmény vezetője állapítja meg. A térítési díj 
mértékét a rendelet alapján kell felülvizsgálni, legfeljebb évente két alkalommal. A térítési díj 
megfizetése készpénz-átutalási megbízással (csekk) utólag történik, számla ellenében.  

A szolgáltatás szüneteltetése, lemondása:  

Az ellátott az igénybevételt 24 órával a szüneteltetés előtt lemondhatja személyesen a 
Szolgáltatónál (Tárnok Fő u. 61.) vagy telefonon a (23/387-415). Kórházba kerülés esetén az 
intézmény az ellátást a tudomására jutás idejétől szünetelteti az ellátott jelzéséig. A 
szolgáltatás megszüntetésének kérését írásban kell benyújtani. A szolgáltatás nyújtása 
megszűnik az ellátott halálával, illetve ha a térítési díjat nem fizeti meg. 

6.4.4. Helyettesítés rendje: 

Távollét ideje alatt a helyettesítést a gondozónők egymás között megosztva végzik. 

Rendkívüli esetben az intézmény vezetőjének döntése az irányadó. 

 

6.4.5. Munkakapcsolatok: 

 A házi gondozói szolgálat munkatársai munkakapcsolatot építenek ki és tartanak fent az 
alábbi szervekkel:  

• a szociális alapszolgáltatókkal,  

• az egészségügyi intézményekkel,  

• háziorvosokkal, 

• a bentlakást nyújtó szociális intézményekkel,  

• helyi önkormányzattal,  

6.4.6. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja: 

A szolgáltatásról a település honlapján, a helyi újságban megjelenő cikkekből lehet 
tájékozódni.  

 
6.5. Nappali ellátás 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv (továbbiakban: Szt.), a 
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személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény működési engedélyezéséről, továbbá a 
29/1993. (II. 17.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
térítési díjáról, az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről, valamint a vonatkozó 
Önkormányzati rendelet alapján a szolgáltatást intézményünk biztosítja. 
A nappali ellátás hajléktalan személyek és a saját otthonukban élő, az egészségi állapotuk 
vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben 
képes személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos, illetve autista 
személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, az 
alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére. 
Igény szerint biztosítja az ellátottak napközbeni étkeztetését, szabadidős programjait. Szükség 
szerint megszervezi az egészségügyi alapellátást (szakellátáshoz való hozzájutást), hivatalos 
ügyek intézésében segít, munkavégzési lehetőségét szervez, életvezetésben segít. 
 
6.5.1.  Ellátás tartalma, formája, rendszeressége: 
Az ellátást igénybe vevőknek lehetőséget nyújt a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, 
mosásra, fürdésre, közösségi együttlétre. Egészségügyi gondozás keretében 
vérnyomásmérésre. A tagoknak lehetősége van szabadidős és foglalkoztatási programokon 
való részvételre. A klub programját, a tagok igényének megfelelően, a klubvezető állítja 
össze. A programban heti rendszerességgel ismétlődő programok (pl. filmklub, zenehallgatás, 
társasjáték, stb.) illetve alkalmi programok (pl. kirándulás, névnapok tartása) fordulnak elő. 
A feladatok ellátásában segítséget nyújtanak az egyház, a vöröskereszt, a civil szervezetek és 
a vállalkozók képviselői is. 
Az Önkormányzat személygépkocsijával megoldott a nehezen mozgó, vagy messzebb lakó 
klubtagok beszállítása. 
Új szolgáltatásként (térítési díj ellenében),  gyógymasszázs beindítását tervezzük. 
 
6.5.2. Az ellátás igénybe vételének módja: 
Az ellátás igénybevétele önkéntes, az igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére 
történik. 
Az Idősek Klubjában biztosított étkezésért az ellátott, jövedelmétől függően személyi térítési 
díjat köteles fizetni. A szabadidős programok, a személyes ruházat tisztítása és a személyes 
tisztálkodás térítésmentes.  
 
6.5.3. Dokumentáció: 
A klub vezetője az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 79. § (1) 10. számú melléklet szerinti 
látogatási és eseménynaplót vezeti. 

 

6.5.4. Helyettesítés rendje: 

Távollét ideje alatt a helyettesítést a szakmai vezető végzi. Rendkívüli esetben az 
intézményvezetőjének döntése az irányadó. 

 

6.5.5. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja: 

A szolgáltatásról a település honlapján, a jelzőrendszer tagjainak tájékoztatása alapján, és a 
helyi újságban megjelenő cikkekből lehet tájékozódni 
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VII.  Jogvédelem: 
7.1 A szolgáltatást igénybevevők jogainak védelme, adatkezelés: 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást igénybe vevő ellátottnak joga 
van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel az intézmény által 
biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota 
alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. 
A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményeit meg kell 
tartani. 
Az ellátást igénybevevő jövedelmi helyzetét csak külön jogszabályban meghatározott 
esetekben, és feltételek mellett lehet vizsgálni.  
Az ellátást igénybevevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával 
kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. Ennek teljesítése érdekében az intézmény 
vezetője évente tájékoztatót készít az intézmény gazdálkodásáról és azt az intézményben jól 
látható helyen kifüggeszti, illetve szükség esetén szóban ad tájékoztatást az ellátást 
igénybevevő részére.  
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény az általa biztosított szolgáltatást olyan 
módon végzi, hogy figyelemmel legyen az ellátást igénybevevőket megillető alkotmányos 
jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel az élethez, 
emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi-lelki egészséghez való jogra.  
A gyermekek ügyeinek intézése során az intézmény biztosítja a gyermeki jogok védelmét és 
elősegíti a szülő jogainak érvényesülését. A gyermekjóléti szolgáltatás során az intézmény 
biztosítja, hogy a gyermek és hozzátartozói a gyermekjogi képviselő személyét és a vele való 
kapcsolat felvételének módját megismerhessék.  
Az intézmény vezetője gondoskodik arról, hogy az ellátottjogi képviselő és a gyermekjogi 
képviselő neve, elérhetősége, fogadóóráinak helye és időpontja az intézmény területén, a 
faliújságokon jól látható helyen kifüggesztésre kerüljenek. 
A szolgáltató vezetője biztosítja, hogy a jogi képviselők az intézmény működési területére 
beléphessenek, a vonatkozó iratokba betekinthessenek, az igénybe vevőkhöz és a 
dolgozókhoz kérdést intézzenek. 
Az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselő részére a négyszemközti beszélgetés lefolytatására 
alkalmas helyiséget biztosít.  
Amennyiben az ellátottat bármilyen sérelem éri, panasszal élhet az intézményvezető felé. Az 
intézményvezető 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz 
kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, 
vagy a panasztevő nem ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított 
nyolc napon belül, a polgármesterhez címzett, de az intézményvezetőnél benyújtott 
jogorvoslattal lehet élni. 
Amennyiben az ellátást igénybevevő egészségi állapotánál vagy egyéb körülményeinél fogva 
közvetlenül nem képes az illetékes szervek megkeresésére, az intézményvezető segítséget 
nyújt ebben, illetve értesíti az ellátottjogi képviselőt az ellátott jogainak gyakorlásához 
szükséges segítségnyújtás céljából.  
Az intézmény munkatársainak tudomására jutott adatok és tények nyilvántartására és  
kezelésére, valamint az általuk adott információkra, az Információs és önrendelkezési jogról 
és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII tv., a polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartásáról szóló módosított 1992. évi LXVI. törvény, a szociális 
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igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény, a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, az 
egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 
módosított 1997. évi XLVII. törvény, valamint a gyermekjóléti szolgáltatás és a gyermekek 
átmeneti gondozása esetében a fentieken kívül a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi 
szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és 
személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII.17.) Kormányrendelet 
rendelkezéseit kell alkalmazni.  
A fenti jogszabályokban nem szabályozott egyéb kérdésekben tevékenységükre a Szociális 
Munka Etikai Kódexe az irányadó.  
Az intézmény, illetve munkatársai a segítséget kérő által közölt adatokat más személyekkel - 
ideértve az adatközlő hozzátartozóit is -, csak a segítséget kérő beleegyezésével közölhetik. 
Nem köti a titoktartás, ha az adatok közlésére jogszabály kötelezi.  
Tudományos célt szolgáló közlést csak oly módon történhet, hogy a közlés alapján az érintett 
egyént, családot, családtagot nem lehet felismerni.  
Az intézmény dolgozója a hivatali tevékenysége során tudomására jutott információkat 
személyes céljaira nem használhatja fel.  
Az intézmény dolgozója, illetve a vele közös háztartásban élő hozzátartozója a segítséget 
kérővel tartási, életjáradéki, illetve öröklési szerződést nem köthet, annak gyámjaként, 
illetőleg gondnokaként nem jelölhető ki.  
A szolgáltató vezetője és szervezeti egység csoportvezetői, munkatársai kötelesek 
gondoskodni az illetéktelen és más személyekre, intézményekre nem tartozó adatok 
megőrzéséről.  
 
7.2  A személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok:  
A Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat szakmai munkát végző dolgozói közfeladatot ellátó 
személynek minősülnek.  
A munkatársak számára a jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének alapvető 
szabályait a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény határozza meg.  
 
A szociális szolgáltatást végzők jogainak védelme: 
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben 
meghatározottak szerint. 
A foglalkoztatottak számára biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó 
megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, 
munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket 
biztosítson számukra. 
A dolgozók az őket ért sérelmekkel, panaszokkal az intézményvezetőhöz fordulhatnak. Ha 15 
napon belül nem kapnak választ az intézményvezetőtől vagy nem értenek egyet 
intézkedésével, az intézmény fenntartójához fordulhatnak jogorvoslatért. 
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7.3. Tájékoztatási kötelezettség: 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a 
kérelmezőt tájékoztatni kell. 
Az intézménybe való felvételkor az intézmény tájékoztatást ad a jogosult és hozzátartozója 
számára az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről, az intézmény által 
vezetett nyilvántartásokról, az ellátott  panaszjogainak gyakorlásának módjáról, a fizetendő 
térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás következményeiről. 
A jogosult és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor köteles nyilatkozni a fentiekben 
meghatározott tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, tiszteletben tartásáról, adatokat 
szolgáltatni az intézményben e törvény alapján vezetett nyilvántartásokhoz, nyilatkozni arról, 
hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeit megismerte, és a jogosult, továbbá a 
közeli hozzátartozója személyazonosító adataiban beállott változásokat haladéktalanul közli 
az intézmény vezetőjével. 
 
Gyermekjogi képviselő: 
Varga M. Bea 
Elérhetőség: 
Te.:06-20/489-96-27 
E-mail: varga.bea@obdk.hu 
 
Ellátottjogi képviselő: 
Egediné Mandel Gizella 
Elérhetőség:. 
Te.:06-20489-95-95 
E-mail: mandel.gizella@obdk. 
 
 
VIII.  Szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültségének biztosítása: 
8.1. Rendszeres szakmai továbbképzés formájában: 
A szolgálat dolgozói rendszeresen járnak szakmai továbbképzésekre, tanfolyamokra, 
konferenciákra. Alapvégzettségük mellet ez teszi lehetővé, hogy professzionálisan és a 
szakmai ismeretek naprakész tudásával végezzék munkájukat. 
A szakmai továbbképzéseken való részvétel rendjéről – képzés neve, ideje, hossza, a 
résztvevő dolgozói neve, credit pont értéke- az intézményvezető évente tervet készít a 9/2000. 
(VIII.4.) SzCsM rendelet szerint. 
A képzési lehetőségekről - az intézményünk kialakított kapcsolatai révén - folyamatos 
tájékoztatást kap a szervező intézményektől, civil szervezetektől, valamint informálódik a 
világhálón. 
 
8.2. Szupervízió biztosítása. 
A családgondozó, a segítő a saját személyiségével dolgozik. A saját érzései, attitűdjei, értékei 
meghatározzák a munkáját, az ügyfelekhez való viszonyát. Szüksége van szupervízión való 
részvételre, hogy ezekkel az érzésekkel, attitűdökkel, értékekkel tisztában legyen, hogy a saját 
mentálhigiénéjét karban tarthassa. 
Sajnos a szupervízió biztosítása jelen pillanatban nem megoldott az intézményben. Ennek 
megszervezése, a szükséges forrás keresése folyamatban van. 
 

mailto:varga.bea@obdk.hu
mailto:mandel.gizella@obdk
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8.3. Szakmai személyiség védelme, fejlesztése, a kiégés megelőzésére ( Burn-out tréning). 
A szociális munka hosszú távú végzésének rizikófaktora a kiégés (burn-aut). 
A dolgozók megfelelő munkakörülményeinek biztosításával, a munkavégzésre motiválással, 
jó vezetői stílussal, tanfolyamokon, tréningeken, szupervíziókon való részvétellel 
megelőzhető. Intézményünk anyagi forrás híján, minden hónap első hetének keddi napján 
rekreációs délutánt tart.  
 
IX. Szakmai együttműködések 
 
9.1. Az intézményen belüli szakemberek és szervezeti egységek közötti  információ áramlás: 
 

• Intézményi értekezletet: az intézményvezető hívja össze, szükség szerint, de évente 
legalább kettő alkalommal. 

• Vezetői értekezletet: havonta tart az intézményvezető a szakmai egység vezetői 
részére. 

• Esetmegbeszélés: Szakmai egységenként, a jelzőrendszer tagjainak bevonásával, évi 
minimum hat alkalommal tartja a koordinátor, a szervezeti egység munkatársaival. 

• Esetkonzultáció: konkrét esettel, üggyel kapcsolatban, intézményi szinten vagy 
szervezeti egységenként. 

• Team-megbeszélés: feladatok, projektek megvalósítására szerveződött csapat 
tagjainak megbeszélése. 
 

9.2. Szakmaközi megbeszélések 

Jelzőrendszer tagjaival: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
15/1998. (IV.30.) NM rendelet, az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet és az 1997. évi XXXI 
törvény értelmében. 
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2 havonta írásban meghívja a jelzőrendszer tagjait 
a megbeszélésre, melyről feljegyzés készül. A feljegyzés a felvetett problémákat, a 
megoldáshoz kapcsolódó feladatokat, felelősöket és határidőket tartalmazza. A következő 
megbeszélésen ismertetésre kerülnek az elvégzett feladatok illetve hiányosságok. 
 
9.3.    Esetkonferencia: konkrét esettel kapcsolatban, az érintett szakemberek bevonásával. 
 
X. A más intézményekkel történő együttműködés módja: 
 
A Szolgálat munkája során együttműködik – lehetőség szerint írásban -, és folyamatosan 
munkakapcsolatot alakít ki az illetékességi területén az ellátást végző szakintézményekkel, 
állami, egyházi, civil, és gazdálkodó szervezetekkel, különösen:  

• az oktatási-nevelési intézményekkel, ezek vezetőivel, az osztályfőnökkel, a 
tanárokkal, -amennyiben az intézmény biztosítja-, a gyermek- és ifjúságvédelmi 
felelősökkel, 

• egészségügyi alapellátást végző személyekkel, szervezetekkel ( háziorvosokkal, 
gyermekorvosokkal, védőnőkkel, stb.,), 

• egészségügyi intézményekkel, 
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• Pest Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Intézményeivel, 
• gyermekvédelmi szakellátás intézményhálózatával, 
• Gyermekjóléti alapellátást nyújtó egyéb szervezetekkel, családok átmeneti otthonával, 
• más szociális alapszolgáltatókkal, intézményekkel,  
• bentlakást nyújtó szociális intézményekkel  
• Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Érdi Tagintézmény Tárnoki Telephellyel 
•  szakhatóságokkal, különösen a  Népegészségügyi Intézettel 
•  rendőrséggel,  
•  Büntetés - végrehajtási intézetekkel,  
•  Kormány Hivatalokkal,  
•  helyi önkormányzattal, hivatali munkatársaival és a képviselőtestülettel  
•  egyházakkal és szociális intézményeivel,  
•  különböző, - elsősorban szociális célokra szervezett - civil szerveződésekkel,  
•  alapítványokkal,  
•  országgyűlési és önkormányzati képviselőkkel,  
•  megyei igazságügyi hivatallal,  
•  egyéb, itt nem felsorolt, de az intézmény tevékenységi körét érintő, azt segíteni tudó   

intézményekkel, szervezetekkel.  
 
XI. Az intézményi helyettesítés rendje: 
Az intézményben öt szakmai egység működik: a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, 
védőnői szolgálat, családi napközi, főzőkonyha és az időseket ellátó dolgozók egysége.  
Ezen szakmai egységeken belül tudják egymást helyettesíteni a munkatársak. A helyettesítés 
rendjét az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. Betartásáról a szakmai 
vezetők gondoskodnak. 
Az intézményvezető távollétében az intézményvezető helyettes látja el a vezetői feladatokat. 
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XII. Várható következmények, eredmények: 
 
Az intézmény szolgáltatásaival hozzájárul a helyi önkormányzati szociálpolitikai célok 
megvalósításához, a magas fokú szociális biztonságot és minőséget biztosító, fenntartható, 
esélyteremtő helyi jóléti rendszer létrehozásához, fejlesztéséhez. Az intézmény 
szolgáltatásaival hozzájárul a lakosság életminőségének javításához, a hátrányos helyzetű 
csoportok esélyegyenlőségének elősegítéséhez, a társadalmi kohézió erősítéséhez. 
A családsegítés a szociális munka eszközeivel és módszereivel nyújt segítséget a szociális 
vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló 
személyek, családok, tartós munkanélküliek, fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és 
lakhatási problémákkal küzdők, fogyatékossággal élők, krónikus betegek, szenvedélybetegek, 
pszichiátriai betegek részére. 
A családsegítés keretében biztosított tájékoztató, információs tevékenység által az 
igénybevevők pontos információt kaphatnak lakóhelyükön elérhető szociális ellátásokról, s 
azok igénybevételének feltételeiről. A különböző pénzbeli ellátások és szociális 
szolgáltatások lakókörnyezetben történő igénybevételével megelőzhetők a válsághelyzetek. A 
családsegítés biztosításával enyhíthetők a lakhatási problémákkal küzdők, a díjhátralékosok 
problémái és megelőzhető a hajléktalanná válásuk. 
A családsegítés hozzájárul a gyermekes családok anyagi helyzetének helyreállításához, ezáltal 
a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez. 
Csökkenhet a szakosított ellátási formák és a gyermekvédelmi szakellátás igénybevételének 
esélye. 
A gyermekjóléti szolgáltatás a jogszabályban meghatározott körű és együttműködésre 
kötelezett jelzőrendszeri tagokkal és más társintézményekkel együttműködve biztosítja a 
gondozási, szolgáltatási és szervezési feladatok ellátását, mely a szociális munka eszközeivel 
és módszereivel történik. 
A jelzőrendszer segítségével feltárja az ellátási területén jelentkező, gyermekek 
veszélyeztetettségét kiváltó lehetséges okokat, és szervező, prevenciós jellegű tevékenységgel 
igyekszik csökkenteni azokat. 
A gyermekjóléti szolgáltatás a már kialakult veszélyeztetettség mértékét gondozási 
tevékenységgel csökkenti, megnyerve a gyermekek szüleinek, törvényes képviselőinek 
együttműködését, bevonva őket a szükséges feladatok végrehajtásába, megerősítve őket saját 
sorsuk alakítására vonatkozó kompetenciaérzetükben. A gyermekek gondozására, nevelésére 
irányuló készségek kiemelt fejlesztése egyénre szabott módon, a gyermek személyiségének, 
és a családi környezet sajátosságainak figyelembe vételével történik. 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családokkal kapcsolatban álló intézményrendszer 
működésének koordinálása, a kommunikáció, információáramlás csatornáinak feltárása és 
megerősítése, a családok köré rendeződött intézményi hálózat kiépítése. 
A gyermekjóléti szolgáltatás általános és speciális feladatok ellátásával feltárja a különböző 
korosztályoknál jelentkező problémákat, megkeresi azokra az adekvát válaszokat, az ellátási 
terület lehetőségeinek, és szolgáltatási hátterének figyelembe vételével. 
Az idősek gondozása során, a megszokott környezetben történő ápolás révén a családi 
kapcsolatok megtartása, az emberi méltóság megőrzése révén valósul meg az idősek jobb 
életminősége. Meglévő készségek és képességek szinten tartása, személyes kapcsolatok 
lehetőség szerinti bővítése. Mindezek által csökkenhet a szakosított ellátási formák 
igénybevételének esélye. 
A szakmai programban részletezett szolgáltatások a település minden korosztályára kihatnak. 
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Szakmai színvonalon történő ellátásuk csökkenti a nélkülözést, a konfliktusokat, növeli a 
lakosság megelégedését, szociális biztonságérzetét és jólétét. A szakmán belüli és a 
szakmaközi együttműködések rendszere hordozni képes a leszakadó rétegeket és gyors 
válaszokat adhat a felmerülő problémákra. A szakmai program intézményen belüli betartása 
egységes szemléletű szakmai munkát eredményez, növeli az alkalmazottak összetartozás 
tudatát és együttműködését, lehetővé válik a jobbító felfogás érvényesülése, a kollegialitás. 
A szakmai programban összeállított keretek növelik a munkavégzés biztonságát és annak 
eredményességet. 
 
 
 
 
Tárnok, 2014. szeptember 2. 
 
 
Kürthy Miklósné         Nagy Imréné 
intézményvezető     szakmai vezető 
 
Mellékletek: 
1. Szervezeti ábra 
2. Megállapodások  mintái 
3. Házirend 
 
 
Záradék: 
 
A Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a 
.........................................számú Önkormányzati Határozatával jelen Szervezeti és Működési 
Szabályzatot jóváhagyta. 
 
 
 
 
Tárnok, 2014.......................    
 
             Szolnoki Gábor 
       Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 
                                                        polgármestere 
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TÁRNOK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
Képviselő-testülete 

 ELŐTERJESZTÉS 
 a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére 

Tárgy: Tárnok település Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tárnok Nagyközség Környezetvédelmi Programja a 2007. november – 2008. április közti 
időszakban készült el, mely 2010-ben aktualizálásra került. 

Ez a dokumentáció az akkor érvényben lévő II. Nemzeti Környezeti Program előírásait 
követve felhasználva a helyi adatszolgáltatásokat, a vonatkozó helyi rendeletekben határozta 
meg a Nagyközség környezetvédelmi célkitűzéseit 2013-ig.  

A program felülvizsgálata ebben az évben megtörtént. Jelen előterjesztés melléklete a 
felülvizsgált környezetvédelmi program. (1. számú melléklet) 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati 
javaslatot fogadja el.  

A határozati javaslat elfogadásához az Mötv. 47. § (2) bek. alapján  egyszerű többség 
szükséges.  

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a 2014. évben 
felülvizsgált – a határozat mellékletét képező – Környezetvédelmi Programot, egyúttal 
felkéri a polgármestert a programban foglaltak végrehajtásával kapcsolatos 
intézkedések folyamatos megtételére. 

Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
Végrehajtás végzi: Igazgatási Iroda Műszak - Környezetvédelmi Csoport 
 
 

Határozatról értesítés kap: 
Polgármester 
Igazgatási Iroda Műszaki –Környezetvédelmi Csoport (rajta keresztül érintettek) 
irattár  
 
Tárnok, 2014. szeptember 8.  
        Szolnoki Gábor 
        polgármester 
Törvényességi ellenőrzés:  
 
 
 dr. Simon Mária jjeeggyyzzőő  
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1  BEVEZETÉS

Egy lakott település, így Tárnok nagyközség aktuális környezetvédelmi programja nem sokat tehet a jelen 

civilizáció nagy kihívásának, a globális környezetváltozás hatásainak mérsékléséért, de ha tisztában vagyunk

a lehetőségeinkkel, úgy könnyebb átlátni a további lehetőségeket.  

Tárnok  nagyközség Települési Környezetvédelmi Programja 2007. november-2008. április közti időszakban

került  kidolgozásra.  A  dokumentáció  az  akkor  érvényben  lévő  II.  Nemzeti  Környezeti  Program

(továbbiakban:  NKP)  előírásait  követve,  felhasználva  a  helyi  adatszolgáltatásokatt,  a  vonatkozó  helyi

rendeleteket határozta meg a nagyközség környezetvédelmi célkitűzéseit 2013-ig.

A nagyközség vezetése a jogszabályi változások nyomon követése, valamint a programban meghatározott

célkitűzések aktualizálása céljából, a dokumentáció felülvizsgálatát határozta el.

A  felülvizsgálati  dokumentáció  kidolgozásával  a  helyi  önkormányzat  Bartus  Tibor  környezetvédelmi

szakértőt bízta meg. 

A Települési  Környezetvédelmi  Program  felülvizsgálata Tárnok  nagyközség  közigazgatási  területére

terjed  ki,  de  logikusan  számol  a  közigazgatási  határokon  túlnyúló  természeti  értékeket  hordozó

területek komplex használatával. 

Jelen felülvizsgálat célja, áttekinteni Tárnokon a környezet jelenlegi állapotát, az elmúlt évek terveit, azok

teljesülését,  meghatározni  a  környezeti  veszélyeztetettséget,  annak  csökkentésére  és  a  környezet

minőségének javítására megoldási javaslatot adni, valamint meghatározni a következő évek kisebb-nagyobb

hatású lehetőségeit.  

A felülvizsgálati dokumentáció a  2014 (bázisév) -2018 közötti időszakra vonatkozna, de logikus, hogy az

abban szereplő adatokat rendszeresen frissíteni, a megvalósult folyamatokat rögzíteni, valamint a módosítási

elképzeléseket az aktuális jogszabályi előírásoknak megfelelően aktualizálni kell.

A települési környezetvédelmi feladatok döntő többsége hosszú távú (legalább 10 év) gondolkodást, illetve

tervezést igényel. Szükséges tehát hangsúlyozni, hogy a környezetvédelmi programkészítés egy, valójában

korlátlan időtartalmú folyamat, amelynek során időszakosan korrekciós felülvizsgálatokat kell beiktatni,

alkalmazkodva a helyi és országos aktualitásokhoz, szemléletváltásokhoz, technikai fejlődéshez és nem

utolsó sorban a gazdasági körülmények módosulásához.

A környezetvédelmi program felülvizsgálatának közvetlen célja :

 A település aktuális környezeti állapotának felmérése, a konfliktusok feltárása. 

 A meglévő kidolgozott programanyagban kitűzött célok megvalósulásának vizsgálata
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 Cselekvési program  meghatározása a 2018-ig terjedő időszak végéig

 Hatékony cselekvési eljárás kimunkálása a nagyközség (önkormányzat, lakosok, civil- és 

gazdálkodó szervezetek stb.) által lényegesnek ítélt helyi környezetvédelmi problémák kezelésére.

 Cselekvési program megfogalmazása, melynek véghezvitelével a nagyközség bekapcsolódik az 

országos, a megyei szinten fontosnak tekintett környezeti problémák megoldásához, elősegítve a 

fenntartható fejlődés megvalósulását .

2. A TELEPÜLÉS KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA ÉS VÉDELME

A környezetvédelmi program elveinek megfogalmazásához vázlatosan áttekintjük a fogalmakat, vagyis mi is 

az a földi környezet és a környezetvédelem/környezetgazdálkodás. 

Az életterünk a Földön a bennünket körülvevő világnak az a része, amelyben az élőlények, az emberek élnek

és tevékenységüket kifejtik.

Természetes környezet: A természetben előforduló, ember által meg nem változtatott, át nem alakított, 

eredeti.

Mesterséges környezet: A természetessel szemben, emberi beavatkozással, eljárással, tevékenységgel 

alkotott, létrehozott. 

Az élettereink: 

Bioszféra:   a Föld szilárd kérgének, a vízburoknak és a légkörnek azt a részét, amelyben 

élet lehetséges, és ahol életfolyamatok játszódnak le. Az emberi társadalom innen nyeri szerves-és 

szervetlen-anyag szükségletét. A bioszférából nyerjük a vizet, az oxigént, (haszon) növényeinket és 

állatainkat. A bioszférát lakó  élőlények,  amelyek a maguk állapotában nélkülözhetetlenek -ezeknek csak 

egy kis része a 7 milliárdra nőtt ember populáció-, működtetik a törékeny egyensúlyú bioszférát. A Föld 

fizikai változásai a múltban drámaian befolyásolták  bioszféra állapotát, az élelehetőségeket. (Az ember már 

birtokolja azt a technikát ami szintén képes módosítani az életlehetőségeket.) 

Technoszféra: Mindazon objektumok összessége, amelyek az emberi tevékenység révén 

jönnek létre, és a természetben ember nélkül soha nem keletkeznek. (A technoszféra alapvetően 

befolyásolhatja a bioszféra működési egyensúlyát.)

A környezetvédelem:

• fontos része a természet és tájvédelem, amely megőrzi a tiszta levegőt, vizet és csendet, védi a 

növény és állatvilágot, a természetes ökológiai viszonyokat és a táj képi megjelenést. 

5



Tárnok nagyközség Környezetvédelmi Programja 2014-2019

• a mesterséges /települési/ környezet védelmével is foglalkozik, és a különböző emberi 

tevékenységeket /termelés,közlekedés stb./ úgy igyekszik megszervezni, hogy az embert, valamint 

annak természetes és mesterséges környezetét visszafordíthatatlan módon ne károsítsa. 

Vagyis a környezetvédelem tipikusan emberi tevékenység, célja az ember által okozott, vagy okozandó kár 

minimalizálását jelenti, a természetes és mesterséges (épített) környezet, vagyis a Föld lakhatóságának 

fenntartása érdekében.  

2.1  A települési Környezetvédelmi Program készítésének célja 

A környezetgazdálkodás  ma  már  politikai  tényező  is,  nem  csak  helyi,  regionális,  országos

jelenség, de megjelenik nemzetek közötti szinteken, mint az érzékelhető az EU 28 tagállamában. Fontos

tényezővé vált országos és helyi szabályozási szinteken egyaránt, de a környezetvédelemre nagyobb

hangsúlyt  fektető  kultúrákban  a,  család,  az  egyén  szintjén  is.  Ennek  értelmében  a  települési

környezetgazdálkodás  a  települési  szabályozási  és  tevékenységi  szinten  megjelenő

környezetgazdálkodást  jelenti.  A  település-irányítás  feladatai  önmagukban  elkülönülnek  a

környezetgazdálkodástól (mint pl. szemétszállítás, közlekedés-szabályozás, területi építés szabályozás

stb.), így a modern település irányítás,  környezetgazdálkodás a két feladatrendszer integráns kezelését

takarja. 

Bár a helyi  környezetgazdálkodás kulcsszereplője a főként rendeleti  szabályozással operáló helyi

önkormányzat,  a  települési  szinten  a  környezettel  további  három szint  gazdálkodik:  a  vállalkozások,  a

háztartások, és az egyének. Ennek okán a településirányítási rendszer a környezet védelmét, hasznosítását és

a  társadalmi  igények  beépítését  nem  csak  közvetlenül,  hanem  közvetetten  a  vállalatok,  háztartások  és

egyének cselekedeteinek befolyásolásán keresztül is biztosítania kell. De nem pusztán befolyásolásról van

szó,  kiváltképp a helyi hatáskörben hozott környezetvédelmi intézkedések bázisát, a lojális helyi lakosság és

vállalkozások  biztosítják,  így  a  jól  működő  szabályozási  folyamat  inkább  kölcsönösen  áttételes  az

önkormányzat és lakosság között, mint egyirányú befolyásolás .

Az önkormányzat számára a környezet helyes használatát célzó feladatok: a településfejlesztés, a

településrendezés, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetése, a csatornázás, a helyi közutak és közterületek

fenntartása, a köztisztaság és a településtisztaság biztosítása, valamint gondoskodás a helyi tűzvédelemről.

Az önkormányzati törvény a kötelező feladatok közé sorolja az épített és természeti környezet védelmét is.

Fentiek  értelmében  már  maga  az  önkormányzati  törvény,  önmagában  megköveteli  a  környezet,

környezetvédelmi szemléletű hasznosítását.
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Az önkormányzati  törvény által előírt kötelező közszolgáltatások: a lakásgazdálkodás, a köztemető

fenntartás, a helyi tömegközlekedés, a közbiztonság helyi feladatainak ellátása. Az önkormányzat legalább

szabályozási  szinten  köteles  közreműködni  továbbá  a  helyi  energiaszolgáltatásban,  a  foglalkoztatás

megoldásában;  gondoskodnia  kell  az  óvodáról,  az  alapfokú  nevelésről,  oktatásról,  az  egészségügyi,  a

szociális  ellátásról,  valamint  a  gyermek  és  ifjúsági  feladatokról;  a  közösségi  tér  biztosításáról;

közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatásáról; a nemzeti és etnikai kisebbségek

jogai  érvényesítésének  a  biztosításáról;  valamint  az  egészséges  életmód  közösségi  feltételeinek

elősegítéséről. Ezek a feladatok csak marginálisan érintik a környezet védelmének problémakörét, így ezeket

a kérdésköröket nem vonjuk be a további vizsgálatokba. 

A települési önkormányzat hatékony és jól definiált működése így  közvetlenül és közvetett módon is

hatással van a rendelkezésre álló környezet használatára. A településfejlesztés, jellemzően hosszú távú,  10-

20 évnél is hosszabb tervezési horizontú terv, amely stratégiai pontok mentén jelöli ki a településrendezés

bővülő  távlatú feladatait. A képviselő-testület aktív közreműködésével összeállított hosszú távú terv, a helyi

lakosok hosszú távú, a település jövőjével kapcsolatos elképzelését tartalmazza. Ezért a település a fejlesztési

terv  alapján  közvetve,  a  rendezési  terv  alapján  közvetlenül  szétválik  különböző,  gyakran  történetileg

determinált  funkciójú,  jellegű  településrészekre  és  alapvető  infrastruktúráját  képzi  a  közszolgáltatási

kötelezettségek  teljesítésének  és  a  település  jövőbeni  életének.  Környezetvédelmi  szempontú

településfejlesztésről  így  akkor  beszélhetünk,  ha  az  egyes  jövőbeni  településrészek  paramétereinek

meghatározásakor,  a  szabályozó  tekintettel  volt  a  környezet  elemeire,  a  településrészen  folytatott

jelenlegi/jövőbeni  tevékenységek  környezeti  hatásaira  és  várható  következményeire.  A vízrendezés  és

csapadékelvezetés,  a  közterületek  fenntartása,  a  tűzvédelem,  a  településtisztaság  szakszerűen  ellátott

feladatkörei  teszik  lehetővé  az  egyes  településrészek  kiszámítható  működését,  továbbá  támogatja  a

természetes  és  az  épített  környezet  védelmének  megvalósulását,  az  élhető  és  fenntartható  környezet

feltételeinek megteremtését. A környezet használatakor, vagy a szabályozásakor törekedni kell a természetes

és  épített  környezet  védelmére,  hogy  a  modern  értelemben  vett,  komplex  környezetgazdálkodás

megvalósulhasson.

Jogszabályi háttér

A környezet megőrzése, az életminőség szinten tartása hosszú távon csakis a környezetünk védelmével, a 

természeti erőforrások fenntarthatóságot nem veszélyeztető használatával lehetséges.  A települések bevonzó 

képességében is egyre fontosabb a környezet állapota. A zaj, a rossz levegőminőség, a nagy forgalom, az 

épített környezet elhanyagolása, a helytelen környezetgazdálkodás és az ezek következtében fellépő 

egészségi problémák az élhetőség korlátait jelentik, a lakók elhagyják a romló környezeti állapotú 

településeket és elkerülik a befektetők is.
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Az előző évekre szóló települési környezetvédelmi programnak a célja a nagyközség környezeti állapotának 

és környezeti teljesítményének a javítása, ezáltal egészséges lakókörnyezet biztosítása a lakosság számára s 

egyben a versenyképességének jövőbeli  növelése.

A helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatait,  a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény IV. fejezetében  előírtak tartalmazzák.

A települési környezetvédelmi program készítésének célja

A környezet védelme, a természeti értékek megőrzése napjainkra a társadalmi -gazdasági élet meghatározó

részévé vált. A társadalom jólétének, életminőségének javítása hosszú távon csak akkor biztosítható, ha a

társadalmi és gazdasági fejlődés természeti örökségünk megőrzésével, természeti erőforrásaink védelmével,

fenntartható használatával,  a megfelelő környezeti  minőség elérésével szerves egységben valósul meg. A

törvényi kötelezettség mellett az önkormányzatoknak morális kötelessége is a települési környezet védelme,

a lakosság számára az egészséges életfeltételek biztosítása.

A települési környezetvédelmi programok készítésének célja kettős:

egyrészt aktívan hozzájárul az országos és regionális szinten prioritásnak tekintett környezeti 

problémák megoldásához,

másrészt hatékony eszköz az adott település helyi problémáinak kezelésére.

Ahhoz, hogy a különböző szintű feladatok jól elhatárolhatók és ugyanakkor összehangolhatók legyenek,

fontos a közös szemléleti megközelítést, a célok és alapelvek tisztázása. Az adott település képes pontosan

és  konkrétan  meghatározni  a  helyi  problémákat,  a  szükséges  beavatkozások  fontossági  sorrendjét,  a

megoldási lehetőségeket, pénzügyi, szervezeti, műszaki és jogi eszközöket. A településeknek korábban nem

igazán  volt  lehetőségük  saját,  a  lakossággal  egyeztetett  környezeti  jövőkép,  politika  megalkotására.

Mindezeket felismerve döntött Tárnok település önkormányzata a települési környezetvédelmi program

elkészítése mellett. A környezetvédelmi program jelen felülvizsgálata, tartalmának átfogalmazása során

alapvető szemantikai elvekhez ragaszkodtunk:

Megelőzés elve

A környezeti/környezet-egészségügyi  problémák  megelőzése  könnyebb,  gazdaságosabb  és  hatékonyabb,

mint a helyreállítás, javítás. Ezért a környezethasználati, fejlesztési kérdésekben, tevékenységek folytatásánál

a legnagyobb elővigyázatossággal kell eljárni.

Felelősség elve

A kedvezőtlen hatásokat, bekövetkezett károkat annak kell elhárítania, akinek a tevékenysége okozza/okozta
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azt.

Kooperáció elve

A fenntartható fejlődés elveinek megfelelő környezethasználatok kialakításában, fenntartásában, a környezeti

problémák  megoldásában  az  érintett/érdekelt  állami,  önkormányzati,  gazdálkodó  és  társadalmi,

érdekvédelmi szervezetek együttműködése biztosítandó, elősegítendő.

Tájékoztatás elve

A környezet minőségére, állapotára, a környezet-egészségügyi veszélyekre vonatkozó adatok, információk

megismerése/megismertetése alapvető állampolgári jog.

Mindezen alapelvek illeszkednek a területfejlesztés alapelveihez is, amelyek: 

• Szubszidiaritás, 

• Decentralizáció,

• Partnerség,

• Nyilvánosság és részvétel.

A helyi környezetvédelmi programok készítése a környezeti tervezés része, nem cél, hanem eszköz.

Az egységes tervezési  környezetet,  az érvényes Nemzeti Környezetvédelmi Program (III. 2009-2014.) által 

rögzített Tematikus akcióprogramok  áttekintése jelenti, bár egyes irányelveket az adott települési szinten 

nem érdemes vizsgálni, inkább regionális, vagy inkább országos léptékű problémafelvetésnek van értelme. 

(A tematikus programok fő ismérvei alapján, a település adottságaihoz illeszkedően  előzetesen szűrjük a az 

NKP III programjait. 

2.2  A települési Környezetvédelmi Program felépítése

A környezeti tervezés egyik alapvető feltétele, hogy tudjuk, a tervezés segítségével honnan és hová akarunk 

eljutni. A környezeti tervezés egy többlépcsős, többszintű folyamat, amelynek elemei:

– helyzetfelismerés/helyzetelemzés, 

– jövőkép és a célok, prioritások meghatározása, 

– tervezés (a célok megvalósításához szükséges feladatok és eszközök, azaz a program meghatározása),

–  megvalósítás, 

–  monitoring, ellenőrzés és értékelés. 

Ennek megfelelően Tárnok település környezetvédelmi programja négy fő fejezetből épül fel:
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1.   fejezet:   Bevezetés

2. fejezet:  A település környezeti állapota és védelme

3. fejezet:  Cselekvési programok

4. fejezet:   A települési Környezetvédelmi Program  megvalósításához szükséges lépések  

A Ktv.  alapján a települési környezetvédelmi programnak akár érintőlegesen foglalkoznia kell:

(1) A települési környezetvédelmi programnak a település adottságaival, sajátosságaival és gazdasági

lehetőségeivel összhangban - a 48/B. § (2) bekezdésben foglaltakon túl - tartalmaznia kell

      a) légszennyezettség-csökkentési intézkedési programmal, valamint a légszennyezéssel,

b)  a zaj  és rezgés  elleni  védelemmel,  a  külön jogszabály alapján stratégiai  zajtérkép készítésére

kötelezett települési önkormányzatok esetén a stratégiai zajtérképek alapján készítendő intézkedési

tervekkel,

c) a zöldfelület-gazdálkodással,

d) a települési környezet és a közterületek tisztaságával,

e) az ivóvízellátással,

f) a települési csapadékvíz-gazdálkodással,

g) a kommunális szennyvízkezeléssel,

h) a településihulladék-gazdálkodással,

i) az energiagazdálkodással,

j) a közlekedés- és szállításszervezéssel,

k)  a  feltételezhető  rendkívüli  környezetveszélyeztetés  elhárításával  és  a  környezetkárosodás

csökkentésével kapcsolatos feladatokat és előírásokat.

(2)  Az  (1)  bekezdésben  foglaltakon  túl  a  települési  környezetvédelmi  program  -  a  település

adottságaival, sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban - tartalmazhatja

a) a települési környezet minőségének, környezetbiztonságának, környezet-egészségügyi állapotának

javítása, valamint a természeti értékek védelme és fenntartható használata érdekében különösen:

aa) a területhasználattal,

ab) a földtani képződmények védelmével,

ac) a talaj, illetve termőföld védelmével,

ad) a felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok védelmével,

ae) a rekultivációval és rehabilitációval,

af) a természet- és tájvédelemmel,

ag) az épített környezet védelmével,

ah) az ár- és belvízgazdálkodással,

10



Tárnok nagyközség Környezetvédelmi Programja 2014-2019

ai)  az  üvegházhatású  gázok  kibocsátásának  csökkentésével,  az  éghajlatváltozás  várható  helyi

hatásaihoz való alkalmazkodással,

b) a környezeti neveléssel, tájékoztatással és a társadalmi részvétellel

a) kapcsolatos feladatokat és előírásokat.

b) (3)  A települési  önkormányzat  gondoskodik  a  települési  környezetvédelmi  programban  foglalt

feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, és figyelemmel kíséri a feladatok

ellátását.

A környezetvédelmi program elkészítése során a következő dokumentumok adatait  vettük figyelembe:

       Tárnok nagyközség Környezetvédelmi Programjának első felülvizsgálati dokumentációja  

      Tárnok  Településrendezési Terve és  Módosítása

      Tárnok  Nagyközség helyi hulladékgazdálkodási terve 

Pest Megye Környezetvédelmi Programja, 2009-2013.

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2009-2014

Pest megye statisztikai évkönyve 2012.

Magyarország kistájainak katasztere (1990.)

Interneten hozzáférhető információk, 

Tárnok nagyközség hivatalos honlapja és a helyi szervezetek honlapjai

2.3  A település bemutatása

Budapesttől 20 km-re, a Dunába torkolló Benta-patak két oldalán található.

Tárnok három nagyobb részből áll. Az ősi mag, az Ófalu, az újtelepi rész 1921-ben, a ligeti pedig 1930-ban 

keletkezett. 2007-ben került a Budaörsi kistérségből az újonnan megalakuló Érdi kistérségbe.

Jogállás: nagyközség

Megye:              Pest megye

Járás:              Érdi

Kistérség: Érdi

Honlap: www.tarnok.hu

Legközelebbi város: Érd (4,2 km)

Statisztikai adatok

Terület:                               23,60 km2

Lakosság:                           8 888 fő (2013.01.01)
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Népsűrűség                     377 fő/km2

Lakások száma                  3 382  db

Településrészek száma          11

Megnevezés Népesség 

(fő)

Lakások száma

(db)

Egyéb lakóegységek Távolság 

központtól (km)

Központi 

belterület

8 054 3 066 0 0

Egyéb 

belterület 

Margitliget  190  81 0 1

Külterület

Anasztázia-puszta 0 0 0 2

Böhmtanya 2 1 0 1

Friedltanya 0 0 0 1

Ötházpuszta 

külterülete

2 1 1 3

Rádióállomás 20 13 3

Szőlőhegy 451 179 2 2,5

Tópart 79 37 0 2,5

Töröktanya 0 0 0 2

Vizekdűlő 7 4 0 2

Környező települések távolsága:

Érd 4,2 km;   Sóskút  4,7 km; Pusztazámor 7,1 km; Százhalombatta 7,6 km;  Diósd 7,7 km;

Martonvásár 8 km; Törökbálint 8,7 km; Tordas 8,9 km; Halásztelek 9,2 km; Gyúró 9,2 km

1
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2.4  Természeti adottságok 

Tárnok régebben a Budaörsi Kistérséghez tartozott a természeti  adottságokban hasonló, tőle É-ra

lévő  Sóskúttal  együtt,  de  2007-ben  leválasztották  és  a  létrehozott  4  településből  álló  Érdi  kistérséghez

csatolták Diósd, Érd, Százhalombatta, Tárnok. A nagyközség Érd DNy-i határán van, az M7 és 7-es főút által

körülvett  csöndes zöld sziget  amely lakóhelyként   egyre  felkapottabb volt  2008-as válságig.  A település

környékén remek túra és kerékpáros lehetőségek vannak.

Tárnok község Pest megyében, Budapesttől 20 km-re, Érd város mellett fekszik. Megközelíthető az

M7 autópálya  felől  ,  valamint  Érd  felől  a  70  sz.  fő  közlekedési  úton  keresztül.  Az  7  autóút  a  község

határvonalán halad Budapest, valamint a Velencei tó és a Balaton irányába. Tárnok település szomszédai:

Érd, Sóskút, Pusztazámor, Etyek, Biatorbágy.

A  település  földrajzi  helyzete:  A  Duna  egykori  árterületén  fekszik,  Magyarország  kistájainak

katasztere alapján a Tétényi-fennsíkon, a Dunántúli-középhegység nagytájon helyezkedik el, pontosabban a

Tétényi- és Érd- Sóskúti- fennsík déli szélén helyezkedik el,   a Budai- hegység déli nyúlványán. Az alsó-

miocén  homokon  kavicsból,  szarmata  mészkőből,  pannóniai  üledékekből  felépülő  térszín  genetikáját

tekintve hegylábfelszín, amely a fennsíkra ferdén kifutó rétegfejeket elmetszi, így a fennsíkon megfigyelhető

réteglépcsőszerű formák szerkezeti és eróziós hatások alatt alakultak ki. A Szidónia- völgy által elválasztott

két  rész  közül  az  Érd-  Sóskúti-  fennsík  a  magasabb.  A fennsík  peremén  jellegzetesek  a  szakadékos

szárazvölgyek, deráziós völgyek. Lankásabb, lösz borította részein löszformák igen gyakoriak. 

A 8800 lakosú település a Benta-patak völgyében, a Tétényi fennsíktól dél-nyugatra, a Zsámbéki

medence végénél helyezkedik el. A kedvező tájú természetet a változatos, mozgalmas domborzat, valamint a

patakvölgyek együttese hozza létre.  A földtani felépítésének köszönhetően alakult ki már több évszázada a

vidék kőfejtő, kőtermelő hagyománya. A jellegzetes hegyvidéki fennsíkján, hegylejtőn a gyümölcs és szőlő

termesztés folyik, ahol megtalálhatók a népi szőlőgazdálkodás emlékei, a présházak, a pincék.

A bővebb területen már a legősibb kultúrák nyomai is megtalálhatók. Az első leletek a kőkorszakból

maradtak ránk. Az előkerült leletek alapján a közeli Kálvária hegyen keresztül római hadiút húzódott. Ebben

az időben ezt a  települést „Ad Fontein Salsum”-nak nevezik.  Tárnok nevét 1257-ben említették először

Tavarnuk, majd 1283 körül Tawarnucweg néven. A hun krónika szerzője a germán Detre és a hunok közötti

első nagy csatát Tárnokvölgyre helyezte. A települést a neve szerint tárnokok lakták, akik a tatárjárás után a

budai királynéi udvart szolgálták. 1257 és 1268 között a királyné népei és a Berki nemesek perben álltak

egymással 2 ekényi  tárnokvölgyi  föld felett,  melyet  Deszka néven neveztek. Ma Tárnok három nagyobb

részből áll. Az ősi mag, az Ófalu, az újtelepi rész 1921-ben, a ligeti pedig 1930-ban keletkezett. 
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 A II. világháború után áttelepítések során  családokat telepítettek ki és sok családot telepítettek Tárnokra

Csehszlovákiából és az ország más részeiből.

Éghajlat

Mérsékelten hűvös, mérsékelten nedves, enyhe telű körzet,  illetve hűvös, mérsékelten nedves, hideg telű

éghajlati típusok váltakoznak 300 m feletti területeken. Déli lejtői pedig már a mérsékelten meleg- száraz,

enyhe telű típusba sorolható. Napsütéses órák száma: 1950- 2000 (déli-, délkeleti lejtőkön több mint 2000).

Januári középhőmérséklet: ˉ1,8 - ˉ3,1ºC között változik. Júliusi középhőmérséklet: 19- 21ºC között (400 m

felett 19ºC alatt). Évi középhőmérséklet: 8,5 - 10ºC. Uralkodó szélirány: északnyugati. Csapadék: 550- 700

mm között (domborzattól függően).

2. 5  A  térség általános jellemzése, a környezeti elemek állapota 

2007-ben hozták létre az  Érdi  Kistérség-et  mely a Közép-Magyarországi  régió  déli  részén,  az Érd 

melletti 3 települést és Érdet  foglalja  magába,   tagjai Érd, Tárnok, Diósd, Százhalombatta.   (Kimondottan 

kicsi a kistérség és az azonos földrajzi adottságú települések egy része tartozik csak bele!  Területe 117,95 

km2, lakossága :96 515 fő.)

Az Érdi kistérség közlekedés-földrajzi helyzete kiváló, az autópályák és vasúti fővonalak jelenléte, 

valamint  a  főváros  szomszédsága,  a  gazdasági  potenciál  és  életminőség  szempontjából  is  meghatározó,

összességében kiváló logisztikai csomópont. Az M7-M0-M6 gyorsforgalmi utak számos előnyt jelentenek a

térség számára: egyrészt megkönnyítik a térségben élők mobilitását, másrészt jövőben ismét vonzhatják a

térségbe a potenciális befektetőket.

2.5.1    Vízrajz, felszíni víz, talajvíz, talaj, csapadékvíz

Tárnok természetföldrajzi szempontból a Duna vízgyűjtő területén, Benta-patak mentén, a  Tétényi- és Érd-

Sóskúti-  fennsík déli  szélén helyezkedik el.  A patak Pest  megye öt  településének közigazgatási  területét

érinti: Százhalombatta, Érd, Tárnok, Sóskút és Biatorbágy, így a a településen élők széles körére terjed ki a

hatása (lakosok, tulajdonosok, gazdálkodók, dolgozók, vállalakozók). 

A vízgyűjtő terület, földrajzi fekvéséből adódóan mérsékelten vízkárveszélyes, de a szélsőséges csapadékok

komoly problémákat okoztak, és okozhatnak a közeljövőben is. A veszélyek csökkentésére 2011-ben a KDV-

VIZIG felügyeletével befejeződött a Benta-patak meder-rendezése, 
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2.5.1.1 Felszíni vizek

Tárnokon  a  felszíni  vízfolyások  a  Benta-patak  és  a  Zámoly-patak.  A patakok  jelenkori  képződmények,

helyenként széles, nedves rétekkel. A környező földeken a talajvíz a felszínhez közel van, és helyenként a

felszínen is megjelenik vizenyős, mocsaras, lápos részeken szivárogva, nyáron kiszáradó vizenyőket táplál. A

vízfolyásoknak a vízjárása és hozama nagy szélsőségek között ingadozik. A mederrendezés után a Benta-

patak mentén,  zöldfolyosót érdemes kialakítani a partját kísérő ligetekkel. 

Tárnok közigazgatási területén természetes állóvíz nincs, a Tárnoki Horgásztó a hatvanas években folytatott

tőzegbányászat következtében alakult ki, átlagos vízmélysége 1,5 m, hossza kb. 300 m, szélessége kb. 60 m.

A tó közepén kb. 5 – 6 m széles nádfal húzódik.  A tópartot egyik oldalon fák,  bokrok, a másikon keskeny

sás, nád szegélyezi. Évtizedek óta horgásztóként funkcionál a Tárnokvölgye Horgász Egyesület tagjai tartják

karban,  évente  több  alkalommal  takarítják  a  környezetét,  kezelik  a  nádat.  A  tó  azonban  nem  csak

horgászoknak hasznos, de bizonyos idegenforgalmi vagy településesztétikai szempontból is van jelentősége

és fontos természeti értékek gyűjtőhelye is lehet. (A kis vízfelület és az intenzív használat miatt a Horgásztó

terhelése  magas.  A  belvizek  megcsapolása  érdekében  meg  lehet  vizsgálni  a  meder  mélyítésének,

kiegészítésének  lehetőségét.  Ökológiai  szempontból  kedvezőbb  egy  nagyobb,  szabályozott  vízszintű

víztömeg. A helyi távlati tervekben volt javaslat egy csónakázó tó építése is a nagyközség közigazgatási

területén. ) 

A  csapadékvíz  elvezetések,  vízfolyás  medrek  rendszeres  karbantartása  a  település  belterületén  az

önkormányzat, a külterületi szakaszokon a térségi Vizitársulat feladata lenne .

A medrek rendszeres karbantartása a település belterületén az önkormányzat,  a külterületi  szakaszokon a

kistérségi Vizitársulat feladata.

A felszíni vizek minőségét befolyásolják a kommunális és mezőgazdasági eredetű szennyezések - már kis

terhelések esetén is -, így a legrosszabb vízminőség a vízfolyások települések alatti szakaszain tapasztalható.

A minőséget veszélyeztető tényezők:  

• A vízfolyások medrének nem megfelelő karbantartása, a kaszálások elmaradása a vízfolyások egyes

szakaszain a vízszállító képesség csökkenését okozhatja.

• a bezárt rekultivált települési szilárd hulladéklerakó, a valamikori szippantott szennyvíz ürítőhely és

a mostani illegális hulladéklerakók. 

Ezek  elsősorban  a  talajra  és  talajvízre  jelentenek  veszélyt,  mivel  műszaki  védelem  hiányában  a

szennyezőanyagok  az  esővízzel  kimosódhatnak.  A  felszíni  vízfolyások  öntisztuló  képessége  –  kis

vízmennyiségük miatt - kicsi.

A minőséget veszélyeztető tényezők:  

• A vízfolyások medrének nem megfelelő karbantartása, a kaszálások elmaradása a vízfolyások egyes

szakaszain a vízszállító képesség csökkenését okozhatja.

4



Tárnok nagyközség Környezetvédelmi Programja 2014-2019

• a bezárt rekultivált települési szilárd hulladéklerakó, a valamikori szippantott szennyvíz ürítőhely és

a mostani illegális hulladéklerakók. 

A minőséget veszélyeztető tényezők:  

• A vízfolyások medrének nem megfelelő karbantartása, a kaszálások elmaradása a vízfolyások egyes

szakaszain a vízszállító képesség csökkenését okozhatja.

• a bezárt rekultivált települési szilárd hulladéklerakó, a valamikori szippantott szennyvíz ürítőhely és

a mostani illegális hulladéklerakók. 

Ezek  elsősorban  a  talajra  és  talajvízre  jelentenek  veszélyt,  mivel  műszaki  védelem  hiányában  a

szennyezőanyagok  az  esővízzel  kimosódhatnak.  A  felszíni  vízfolyások  öntisztuló  képessége  –  kis

vízmennyiségük miatt - kicsi.

5



Tárnok nagyközség Környezetvédelmi Programja 2014-2019

A szükséges beavatkozásokat, jókarba helyezéseket a vízgyűjtő területtől a befogadóig összehangoltan kell

megtenni a hatékony vízrendezés érdekében, ennek érdekében ajánlatos vízrendezési tervet készíteni.

A településeket érintő felszíni vizekből nincs vízkivétel.

2.5.1.2  Talajvíz

A talajvíz  kb.  2-5 m mélyen helyezkedik el  (lásd melléklet  talajvízszint  térkép),  mennyisége fajlagosan

csekély,  de  a  talajvíz  szint  süllyesztő  berendezések  környezetében,  f.a.  1  m-ig  emelkedhet.  A talajvíz

minősége,  a  korábbi  évtizedek  intenzív  mezőgazdálkodásnak  és  a  részleges  csatornázatlanságnak

köszönhetően megromlott, a mellékletben lévő nitrát érzékenység térképen láthatóan a határ 40%-át, főleg az

ÉNy-részen érinti. 

A felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi védelmét kiemelt feladatként kell kezelni és a felszín alatti

vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormányrendeletben megfogalmazott környezeti  célkitűzések

alapján kell megvalósítani. Az illegális kutak és vízkivételezések, a talajvízbe való szennyvíz bevezetések

felkutatását kiemelt feladatként kell kezelni.

A területet nagy arányban borítja lösztakaró. Genetikai talajtípus szerint jellemzően barnaföldek találhatók

meg, de kisebb részben barna erdőtalaj és tőzeges réti talaj is előfordul. A löszön képződött, vályog fizikai

féleségű,  kedvező  vízgazdálkodási  tulajdonságokkal  rendelkező  talajok  döntő  hányadát  kiváló

termékenységük  miatt  szántóföldként  hasznosítják.  A patakvölgyben  homokon  és  löszös  üledéken  réti

talajok alakultak ki. Ezeket rosszabb vízmegtartó tulajdonság és magasabb szerves anyag tartalom jellemzi.

A genetikus  talajtípusok a  közigazgatási  területen  történő elhelyezkedését  a  mellékletben  lévő  földtani

térkép mutatja be. Látható, hogy a település legnagyobb részén löszös földek találhatók, a déli részen pedig a

réti talaj a domináns. 

2.5.1.3  Talajt, talajvizet veszélyeztető tényezők

A nagytáblás gazdálkodás jellemző döntően a külterületekre. A szél okozta deflációs veszteségek és lejtős

területeken az erózió következtében a talajok értékes, tápanyagban gazdag felső rétege egyre vékonyabbá

válik.  A talajok  állapotát  a  fő  közlekedési  utak  közlekedéséből  származó  leülepedő  szennyezőanyagok,

toxikus nehézfémek leginkább az út tengelyétől számított 100-100 méteres sávon belül szennyezik el.

A talajokat  terhelik a csatornahálózatra nem csatlakozott ingatlanokon lévő, nem megfelelő  szigeteléssel

ellátott házi szikkasztókból, emésztőkből elszivárgó szennyvizek is. A belterülettől ÉK-re lévő Szőlőhegy-i

zártkerti területen, nincs kiépített csatornahálózat, így az állandóan lakott ingatlanokról elfolyó szennyvizek

folyamatosan terhelik a felszín alatti vizeket és a földtani közeget egyaránt.
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Az illegális  hulladéklerakásokból is  bemosódhatnak káros anyagok a talajokba.  Az elhagyott  hulladékok

vegyesen  tartalmaznak  veszélyes  hulladékokat  és  fertőző  hulladékokat  is  egyaránt,  amelyek  lebontása

biológiai  úton nem megoldható.  Az illegális  szennyvízbevezetések a nem használt  kutakba nagymértékű

helyi  szennyeződéseket  okoznak.  Az állattartó telepek közül  több is  felszíni  mocsaras terület  közelében,

lejtős részek vannak. A keletkező trágya elhelyezésére fokozottan ügyelni kell, a tápanyagok vizekbe való

bejutásának a megakadályozására.

Kritikus, potenciális szennyezőként  kezelendő,  Tárnok 063/7 és /8 hrsz alatt lévő nem veszélyeshulladék-

lerakó régi,  felhagyott hulladéklerakó környéke. Az ingatlanon (ma Tárnok Nagyközség Önkormányzata

tulajdona) egykor Érd városa hulladéklerakót  üzemeltetett.  A lerakót  2002-2003-ban felhagyták.  Mivel  a

évtizedekkel ezelőtt létrehozott lerakó nem rendelkezett a kommunális lerakókra 2001 óta előírt speciális

aljzatszigeteléssel,  így a talajvízbe könnyen bemosódhatnak a lerakott  káros anyagok. Érd elkészíttette a

rekultivációs terveket, amelynek alapján 2003-ban a Környezetvédelmi Felügyelőség kötelezte az ÉVÁÉP

Kft-t a  rekultiváció elvégzésére. A munkát azonban nem kezdték meg, csak 2007 késő őszén, az autópálya

építkezésből kikerülő agyagból készített felső záró réteggel. A kötelezett cég megszűnt, de jogutódja Érd

városa  2009-ben  támogatta  a  rekultiváció  folytatását.   A lerakó  rekultivációjának  folytatásához  készült

felülvizsgálati dokumentációban foglaltak szerint, jelentősebb szennyezés nem volt detektálható, azonban a

lerakó  befedésére  használt  agyagréteg  szivárgási  tényezője  (k)  nem felelt  meg  az  előírásoknak,  azaz  a

csapadékvíz   elérhette  a  lerakott  hulladékokat  az  agyagrétegen  átszivárogva  is,  ezért  azt  a  jogszabályi

előírásoknak  megfelelően  kellett  lezárni.   A dokumentációk  szerint  a  rekultiváció  kiviteli  munkálatai

gyakorlatilag lezárultak, a lerakót a megfelelő rétegekkel letakarták, a kialakult felületet növényesítették.

A műszaki  átadás-átvételt  2011 év  végén bonyolították  le,  az  üzembe  helyezés  pedig  2012 januárjában

történt.  A telepített  3  db   monitoring  kutat  féléves  gyakorisággal  mintavételezik,  a  minták  vizsgálati

eredményeiből  készült jelentést megküldik a Felügyelőségnek,  minden év 03.31-ig. A rekultivált  terület

helyszínének átnézése alapján, a rekultiváció területén a felszíni lejtések és a vízelvezetés megoldása nem

optimális,  a  2014  év  nyarának  szokatlanul  csapadékos  időszakában  tapasztaltak  alapján  a  szükséges

beavatkozások elvégezhetők. 

Összegezve  a  település  közigazgatási  területén  maradandó,  kármentesítést  igénylő  talajszennyeződés  a

jelenlegi információk alapján nincs, de a vasút-felújítási, a csatornázási munkák időszakában a Benta patak

melletti területen illegális építési hulladék lerakásokat észleltek.

2.5.1.4   Csapadékvíz elvezetés

A talajvíz utánpótlását jelentő csapadékvizek rendezett elvezetése a vízkárok, belvizek, a talaj felszínen  lévő

szennyeződések bemosódásának megelőzését és elhárítását célozza meg. A település számára továbbra is

komoly problémákat jelent a vízkár mind a belterületen, mind a külterületen. A tavaszi, nyári időszakokban

gyakorivá vált   hirtelen, nagy intenzitású, trópusi jellegű esők következtében - gyakran volt tapasztalható,

7



Tárnok nagyközség Környezetvédelmi Programja 2014-2019

hogy  a  nem  megfelelő  kapacitású  csapadékvíz  elvezető  rendszer  nem  tudta  ellátni  a  feladatát,  és

településrészek kerültek víz alá. A talaj kedvezőtlen szivárgási viszonyai (talajtelítettség) is befolyásolják a

talajvíz szint állandó magasságát. A 2010-es év nagy mennyiségű csapadékmennyiségének köszönhetően,

többször rendeltek el belvízkészültséget,  de az idei  év júliusa is  próbára teszi  a vízelvezetést.  A helyzet

kialakulásában az is szerepet játszott, hogy a csatornahálózat karbantartások elmaradtak, sőt egyes esetekben

a  lakók  az  árkokat  kényelmi  vagy  egyéb  okokból  betömték,  ezzel  meggátolva  a  csapadékvíz  szabad

lefolyását. A csapadékvíz elvezetését biztosító műtárgyak műszaki állapotának megőrzésén kívül fontos a

település vízrendezési tervének rendszeres felülvizsgálata. A település csapadékvíz elvezetésének rendszere

jelenleg is felülvizsgálat alatt van.  A szennyvíztisztítás korlátai miatt  elválasztott rendszerű hálózattal kell a

csapadék-  és  szennyvízelvezetést  megoldani.  A vízelvezetés  szempontjából  kritikus  területek  felderítése,

felszámolása,  fontos  feladatnak tekintendő.  A vízkárok elhárításának érdekében aktualizálás  alá  került  a

település Ár- és Belvíz-védelmi Terve.

A csapadékvíz-elvezető  árkok  egy  része  megfelelően  kiépített  a  településen,  A hordalékfogók  nélküli

csapadékvíz elvezetés nagyobb karbantartási igényt támaszt.

A csapadékvíz elvezetésének módja gyakorlatilag nem változott, továbbra is nyílt rendszerű árkokkal kerül

elvezetésre.   Éves  rendszerességgel  a  fő  árkokat  karbantartják,  vagy  ahol  szükséges,  ott  elvégzik  a

tisztításukat. Az önkormányzat előírásai alapján az ingatlanok előtti részen az árkok tisztántartása a lakosság

feladata, amennyiben ez elmarad, az önkormányzat az illető ingatlantulajdonos terhére elvégezteti a tisztítást.

A Benta-patak  medrének  rendezése  2011-ben,  állami  beruházásként  megtörtént.  Minimum  fél  méterrel

lejjebb  került  a  patakmeder  vízszintje,  és  ezzel  együtt  legalább  fél  méterrel  megemelték  a  mederoldal

magasságát,

A vasúti  átvezetéstől  a  Balatoni  útig  teljes  terjedelmében  kiépült  a  burkolt  mederszakasz.  A beruházás

következményeként  a  meder  fenékszintje  és  a  meder  teteje  közötti  távolság  egy  méterrel  megnőtt,  a

mederburkolatnak  köszönhetően  a  patak  vízszállító  képessége  jelentősen  megnövekedett,  tehát  ezzel

jelentősen csökkenhet  egy esetleges torlódás és árvíz kialakulásának lehetősége.   A beavatkozás jelentős

hatása, hogy a környéken jelentősen csökkenni fog az eddig nagy problémát jelentő magas talajvízszint.

A Tompa és Arany János utcák patak felőli végén automata talajvíz szállító szivattyúk kerültek beépítésre,

melyek egyenesen a Benta patakba szivattyúzzák a magas állású talajvizet. A Jókai utcában és Tárnok Liget

településrészén a szintén történtek talajvíz csökkentési beruházások, A csatornázás és a szivattyúk telepítése

is tovább fog folytatódni. 

A csapadékvíz  elvezetések  részleges   tehermentesítését  jelentené,  ha  kialakítanák  az  ingatlanokban  a

csapadékvíz gyűjtésre alkalmas egységeket. A tetővizeket tartályokban összegyűjtve, a ház körüli munkák, a

kertek  vízszükségletét  lehetne  részlegesen  biztosítani  a  sómentes  esővízzel.  Ez  különösen  a  magas

talajvízállású területeken jelentene terhelés csökkentést. (lásd részletesebben a mellékletben)

8



Tárnok nagyközség Környezetvédelmi Programja 2014-2019

2.5.2 Közüzemi szolgáltatások

2.5.2.2  Ivóvíz ellátás

Tárnok Nagyközségben az ivóvíz szolgáltatója az Érd és Térsége Vízközmű Kft, mely az ivóvizet a Fővárosi

Vízmüvektől vásárolja. Ebben a tekintetben nem történt változás az elmúlt években. A vezetékes ivóvízzel

ellátott háztartások aránya a belterületen  100%-os. Az ingatlanok  éves fogyasztása 350.000 m3 körüli érték,

de a tényleges vízátvétel nagyobb a rendszerveszteségek miatt.  A település Szőlőhegy térségének esetében a

rákötés aránya  30-40 % közötti .  Az ivóvízhálózat hossza növekedett az elmúlt vizsgálati időszakban, 2008-

ban  55,5  km  volt.   Az  ivóvíz  vezetékhálózat  átalakítása,  korszerűsítése  zajlik  a  régi  csővezetékeket

(azbesztcement, vas stb.) folyamatosan cserélik KPE csövekre. (A csatornaépítést követően az aszfaltozás

kijavítására  tervezett  utcákban,  a  közüzemeket  kötelezően  fel  kell  újítani,  mert  a  burkolat  elkészítését

követően, csak sürgős javítás céljából bontható fel a burkolat 5 éven belül. ) 

2.5.2.2 Szennyvíz csatorna

Tárnok nagyközség  belterületén, a lakott területének kb 50%-án  volt kiépült csatornahálózat 2013-ban, a 

lakóingatlanok bekötési aránya  is  ez körüli volt.  Ebből fakadóan a felszíni és felszín alatti vizek kémiai 

szennyezettsége (elsősorban nitrát- és foszfát-terhelése) nagyrészt helyi eredetű. A térségben  a  közüzemi  

vízellátottság  kielégítő,  a  vezetékes  ivóvízellátás  szintje magas  (összesítve a 95%-os),  de  a  

szennyvízcsatorna-hálózat kiépítettsége  még hiányos volt.  A közel 1500 lakóingatlanban eddig üzemelt 

„szennyvíz tározók” tömítetlensége miatt jutott folyamatosan a fekáliás szennyvíz folyékony összetevője a 

talajvízbe. Ezért volt fontos Tárnoknak a  kistérségben történt, jelentős  EU támogatással megvalósult 

csatornahálózat bővítés, amit kiegészített az Érden és Diósdon elkészült szennyvíz tisztító kapacitás növelés .

(Érd és térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási projekt) A 2013 év végén átadott  beruházás 

következtében Tárnok  belterületen megépült a belterületi csatornahálózat hiányzó része, elkészültek az 

üzemhez szükséges átemelők. A kb 10.000 lakos-egyenértékű  szennyvíz elvezetési kapacitás elegendő a 

belterületi igények kielégítésére. A közeljövőbe megoldandó a belterületi lakóingatlanok közel 100 %- os 

rákötése a hálózatra. 

2012.  évben  új  alapokra  kerültek  a  hulladékgazdálkodás  szabályai  a  2012.  évi  CLXXXV.  tv.

kihirdetésével, melynek keretében új szabályozást nyert a települési folyékony hulladék fogalma is. Ennek

megfelelően a korábbi szabályozástól eltérően, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX/A.

Épültek be  „ a nem közművel összegyűjtott háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás”

régebbi szabályai, amit a 174/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben fogalmaztak meg eddig. Az új szabályok

2013. január 01.-én léptek hatályba.  A Vgtv. 4.§ (2) bekezdés d) pont szerint a települési önkormányzat – a

vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok körében- köteles gondoskodni a településen található

szennyvízbekötés  nélküli  ingatlanok  esetében  a  nem  közművel  begyűjtött  háztartási  szennyvíz
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begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről. A feladat ellátása a törvény 4. § (3) bekezdése szerint a

képviselő  testület  hatáskörébe  tartozik.  Ennek  következtében  az  önkormányzatnak  át  kell  dolgozni  a

meglévő  szabályozását  és  kezelnie  kell  a  rákötéssel  rendelkező,  a  potenciálisan  ráköthető  és  a

csatornázatlan területeken várható lakossági hozzáállást.  Az önkormányzat 2014-ben, moratóriumot adott

a talajterhelési díj fizetésére a még be nem kötött ingatlanokra, de 2015-től már fizetniük kell a kalkulált

talajterhelési díjat. 

A csatornahálózat  bővítésével  fel  kell  készülni  a  lakosság növekvő „találékonyságára” is,   a   szennyvíz

elvezetés bizonyosan nem minden háztartás esetében történik a szabályoknak megfelelően.

(Egyik szabálytalan módszer szerint, a szennyvíz folyékony részét használaton kívüli kutakba vezetik, míg a

másik gyakori mód, amikor a fogyasztó az tároló-emésztőjéből búvárszivattyúval szivattyúzza a szennyvizet

a telkének utcafrontján kivitelezett, de az ingatlanba bekötetlen csatorna tisztítónyílásba. Az üzemeltetőnek

az  ellenőrzéseket  nem csupán véletlenszerűen vagy lakossági  bejelentés  alapján kell  végeznie,  hanem a

lakosságra kidolgozott több szempont alapján működő kockázatelemzés alapján, ezzel hatékonyabbá téve a

felderítéseket. Magas talajvízállású helyeken a hibás szigetelésű szennyvíz tározó folyamatosan töltődik a

beszivárgó szennyvízzel. A tömegéhez képest túl nagy térfogatú, de kiürített tározót a talajvíz felhajtóereje

felemeli, és/vagy elrepeszti, attól kezdve már bizonyosan nem vízzáró.)  

A csatorna hálózat üzemeltetőinek ügyelni kell arra, hogy az új építésű házak lakói, kényelmi okokból ne

kössék  be  a  csatornába  az  ereszcsatornákat.  Ez  károsan  befolyásolja,  esős  időben  túlterheli  a

szennyvíztisztítók  üzemét.  Alternatívaként  támogatni  kell  a  csapadékvíz  gyűjtő,  hasznosító  műtárgyak

kiépítését.)

2.5.2.3   Villamos energia ellátás

A település belterületén a villamos energia ellátás aránya  100%-os. A Szőlőhegy térség esetében ez az arány

kb. 70 %. A villamos energia  légvezetéken jut el a háztartásokba, ez tájképi-településképi problémát okoz,

az új épületeknél ez már földkábelen történik a Helyi Építési szabályzatban foglaltaknak köszönhetően. A

villamos energiát szolgáltató cég az ELMŰ Rt.

A középfeszültségű áramot a település belterületén 32db transzformátorállomás alakítja át kisfeszültségűvé.

A közvilágítás korszerű, gazdaságosan működtethető nagynyomású Na lámpa. (645 db lámpatest) minden

utcára  100  %-osan  kiterjed.   A civilizáció  mellékhatásaként  megnőtt  az  éjszakai  égbolt  fényessége.  A

melléklethez csatoltuk Budapest és agglomerációjának éjszakai űrfotóját, melyen jól látszik a földfelszín i

lámpák rosszul irányított fényének következménye. A képen Tárnok nagyközség belterülete is felismerhető

(NASA).
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2.5.2.4  Gázellátás, fűtés 

A vezetékes földgáz a település belterületére eső háztartásainak mintegy 98 %-nak áll rendelkezésére. A 

lakosság egy része  gazdasági megfontolások miatt évekig nem használt földgázt, de 2014 év gázár 

csökkentése miatt a tendencia megfordult. A gázellátást a TIGÁZ Kft. biztosítja.

Egyéb fűtési módok

A földgázhálózatra rá nem kötött háztartásokban,  továbbra is fa és szén tüzelőanyagokat használnak fel. A szilárd

fosszilis tüzelőanyagok (szén) esetében a szennyezőanyag kibocsátásuk jelentősebb a gáz halmazállapotú vagy

fafűtésű rendszerek káros anyag kibocsátásainál. A hagyományos fűtés miatt a szilárd szennyezőanyagok (porok),

kénoxidok,  szénmonoxid  koncentrációja  magasabb  a  levegőben  a  téli  időszakokban.  Az  utóbbi  években  a

gázfelhasználók  száma  növekedett,  azonban  a  vezetékes  gáz  mennyisége  nem  nőtt  ennek  megfelelően.

Valószínűsíthetően  gazdasági  okok,  esetleg  a  magasabb  átlaghőmérsékletű  telek  miatt  csökkent  a  lakosság

körében a gázfelhasználás.  A  régebbi építésű, de az új házaknál is kettős fűtési rendszer készül, gázkazánnal és

vegyes tüzelésű kazánnal. A fatüzelésű kályhák és kandallók használata  is elterjedt, az egyre gyakoribb, néhány

Celsius fokos napi középhőmérsékletű téli-tavaszi napokon. Az utólag szigetelt falú, jól záró ablakú lakóházak, az

új szabványok szerint készült  házak hőigénye is töredéke a 70-es, 80-as években épült házakénak, vagyis 5-10

kWó  teljesítményű  fűtőrendszerek  jól  felfűtik  a  100  m2-es  házakat  is.   A közepes,  vagy  rossz  hatásfokú

hagyományos rendszerű fatüzelésű kályhákban, kazánokban el tudják tüzelni a háztartási szemét éghető részét, de

a kémények levegőszennyezése ez esetben veszélyes mértékű is lehet. 

A régi  lakásokban  üzemelő  atmoszférikus  üzemű  (nyílt  égéstér  deflátorral)  kazánok,  vízmelegítők  esetében

komoly veszélyt jelent az égésgáz visszaáramlás, ami évente sok halálos szénmonoxid mérgezést okoz, a régi

berendezéseket üzemeltető lakosság körében. 

2.5.3 Levegőállapot, légszennyező források kibocsátása 

A településeken a légszennyezőanyag-kibocsátást a lakossági és intézményi fűtés, a közlekedés és az egyéb

(ipari-mezőgazdasági) tevékenységek emissziója határozza meg. Említést kell tenni a biológiai allergének,

elsősorban a  parlagfű  elterjedése  miatti  pollen  jelenlétéről  is,  mely közegészségügyi  szempontból  nagy

fontosságú.
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2.5.3.1  Levegőminőség (imisszió)

 

A budapesti és agglomerációs  szélrózsa sokéves adatok alapján (Forrás: OMSZ)

A térség uralkodó  széliránya  az északnyugati (kb. 25%). Követi jelentőségben a Duna-völgyi északi (kb.

10%) és a nyugati (kb. 10%). A  délies  és  a  keleties  szelek  részaránya  kicsi (egyenként 6-8%). 

A szélcsendes időszakok aránya meglehetősen magas (kb.  21%).  (Az OMSZ mérőállomásai  Budapest  3

külső kerületét, a  II., a XVII., a XXII. vizsgálják, de tendenciáit tekintve az adatok vonatkoztathatók az érdi

kistérségre is.)

Légszennyezettségi zónák (1. számú melléklet a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelethez )

1 sz. körzet Budapest és környéke 

Kén-

dioxid

Nitrogén-

dioxid

Szén-

monoxid
PM10 Benzol

Talajközeli 

ózon

PM10 

Arzén 

(As)

PM10 

Kadmium 

(Cd)

PM10 

Nikkel 

(Ni)

PM10 

Ólom 

(Pb)

PM10 

benz(a)-

pirén

(BaP)

E B D B E O-I F F F F B

A rendeletben lévő jelölések értelmezése: 

 B csoport:  azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több  légszennyező anyag tekintetében a 

légszennyezettségi határértéket és a tűréshatárt meghaladja. Ha valamely légszennyező anyagra tűréshatár 

nincs megállapítva, de a területen e légszennyező anyag tekintetében a légszennyezettség meghaladja a 

határértéket, a területet ebbe a csoportba kell sorolni. 

C csoport:  azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a 

légszennyezettségi határérték és a tűréshatár között van. 

D csoport:  azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy  több légszennyező anyag tekintetében a felső 

vizsgálati küszöb és a légszennyezettségi határérték között van. 
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E csoport:  azon terület, ahol a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és 

az alsó vizsgálati küszöb között van. 

F csoport:  azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 

 A 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint. 

A talajközeli ózon az egész ország területén O-I besorolású, azaz koncentrációja meghaladja a célértéket.

A természetes  környezetünkben  jelenlévő légszennyező  anyagok,  mint  a  por,  az  égéstermékek,   bomló

szerves anyagok illékony összetevői régről alkotói voltak az emberi települések levegőkörnyezetének. Az

elmúlt évtizedekben, az exponenciálisan növekedő emberi tevékenység (ipar, közlekedés) következtében  az

antropomorf  légszennyezők váltak elsődlegessé-  elsősorban a  nitrogén-dioxid,  szén-monoxid,  szálló  por,

kén-dioxid,  valamint  az  egyéb  ipari  eredetű  légszennyezők  –  ezek  már  komoly  környezeti  expozíciót

jelenthetnek a  városi,  de esetenként  a vidéki  lakosság számára is.  A lakóhelyeken jelentkező immisszió

térbeli  és  időbeli  változásainak,  területi  eloszlásának követésére  városi  környezetben  mérőhálózatra  van

szükség.

A környezeti  levegőszennyezettséget  régebben az  ÁNTSZ megyei  és  kihelyezett  területi  levegővizsgáló

laboratóriumai  vizsgálták  folyamatosan  a  RIV  (Regionális  Immisszió  Vizsgáló)  hálózat  keretében,  a

légszennyező  anyagok  közül  a  kén-dioxid,  a  nitrogén-dioxid  24  órás  átlagkoncentrációit,  valamint  az

ülepedő por átlagkoncentrációit,  de  2002.  február  1-től  az egyes  Környezetvédelmi  Felügyelőségek által

működtett  Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) automata mérőállomásai. A közegészségügyi

hatóság átalakulását követően, a kistérségi szervezetek vették át a feladatok egy részét. Tárnok esetében az

Érdi, Budaörsi Kistérségi Népegészségügyi Intézet az illetékes, és közreműködik a terület légszennyezettségi

állapotának figyelésében, illetve elemzi a légszennyezettségnek a lakosság egészségi állapotára gyakorolt

hatását. Városi környezetben a hálózat mérési eredményei igen jól alkalmazhatóak a települések környezeti

levegőszennyezettségének  jellemzésére.  A Tárnokhoz  legközelebb  telepített  automata  légszennyezettség

mérőállomás a BP10-es, amely a XXII. (perem)kerületben van és ipari létesítményektől távol méri a főváros

peremén a légszennyezettséget. (A BP4-es állomás hegyvidéki környezetben méri a levegőminőséget, így

jellegét tekintve csak részben  analóg a tárkonyi környezettel.)
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Az  automata mérőállomáson -amennyiben nincs meghibásodás- a következő paraméterek mérése történik: 

SO2,  NO2,  NOx,  CO,  ózon,  PM10,  NO,  benzol,  toluol,  etil  benzol,  M+Pxylol,  O-xylol.  Mivel  a

mérőállomás  Budapest  dél-délnyugati  részén  fekszik,  így  adatokat  szolgáltat  a  Budapestről  távozó  az

agglomeráció levegőjével keveredő levegő minőségéről. A BP10 és a 6-os út közelsége miatt, a közlekedés

generálta légszennyezők vonatkozásában, hasonló adatokat  mérhetnek, mint az M7 és a 7-es út között fekvő

Tárnokon. 

A légszennyezettséget és annak határértékeit a  4/2011  VM   melléklet szabályozza. A rendelet alapján az

ország egész területére a légszennyezettség egészségügyi határértékeit  kell  alkalmazni.  A mérőállomások

által szolgáltatott mérési eredményeket az OLM honlapon lehet figyelemmel kísérni. Megkíséreltük a BP10

számú, majd a tököli állomás elmúlt félévi adatainak on-line lekérdezését, de szenzorhiba miatt, csak SO2 és

PM10 adatsor  állt  rendelkezésre.  Az agglomerizációban várható átlagos légszennyezettségről  tájékoztató

adatokat kaphattunk nagykovácsi BP4 mérőállomás 2013 I. félévi méréseinek vizsgálatából (ezt le tudtuk

tölteni,  de  több  paraméter  mérése  itt  sem  működött).  A melléklethez  csatoltuk  a  grafikusan  ábrázolt

eredményeket. A téli hónapok magasabb porszennyezettsége látható a grafikonon, de a szilárd tüzelés miatti

SO2 emelkedés  a  II.  kerület  ezen  részére,  a  lakosság  jobb jövedelmi  viszonyai  miatt  nem jellemző.  A

szénmonoxid szintet nem ábrázoltuk, mert a magas értékek miatt a többi komponens grafikus ábrázolása

értékelhetetlen lesz a léptékek miatt. 

A „városi”  levegőkörnyezet belső különbségeit mutatja egy 2013 elején készült összehasonlító táblázat két
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kritikus komponensre.  

Az  táblázat  a budapesti mérőállomásokon mért éves átlagos szálló por  (PM10)  és nitrogén-dioxid  (NO2)  

koncentrációkat  mutatja  a  2004-2012  közötti  időszakban,  az  éves határértéket meghaladó eseteket piros 

színnel jelöltük.  Érdekes a belterületi állomások porméréseinek és a gazdasági válság éveinek korrelációja. 

(Forrás: OLM) 

A  vidéki  helyszíneken  végzett  mérések  tapasztalatai  szerint,  a  „vidéki”  levegőminőség  inkább  a

peremkerületi  mérések  eredményeivel  mutat  egyezést.  (lásd  a  2013  évi  több  komponensre  kiterjedő

méréssort a mellékletben) 

A légszennyezettség egészségügyi határértékei:

Szennyező Imissziós területi légszennyezettség 

egészségügyi határértékei:

(tervezési értékek)*

Veszélyességi fokozat

CO2 nincs
CO 1 órás időszakban 10 000 µg/m3, 

8 órás átlag:   5 000 µg/m3, 
éves átlag:      3 000 µg/m3

II. fokozottan veszélyes

NOx 1 órás:              100 µg/m3, 
24 órás:              85 µg/m3 
éves átlag:          40 µg/m3 

II. fokozottan veszélyes

NO2 1 órás:              100 µg/m3, 
24 órás:              85 µg/m3 
éves átlag:          40 µg/m3 

II. fokozottan veszélyes

Kén-dioxid 1 órás:               250 µg/m3, 
24 órás:             125 µg/m3 
éves átlag:          50 µg/m3 

II. fokozottan veszélyes
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Szálló  por,  Nem
toxikus porok:

PM10      
24 órás:              50 µg/m3 , 
éves átlag           40 µg/m3

III. veszélyes

Benzol 24 órás átlag:      10 µg/m3 

éves átlag:            5 µg/m3         

I. különösen veszélyes

Az  utóbbi  években  fontossá  vált  a  PM2,5  „mikropor”  értékek  mérése  is,  a  korszerű  diesel  motorok

koromkibocsátása is ebbe a tartományba esik. Az 5 mikron alatti szemcseméretű por akadály nélkül bejut a

tüdőbe és lerakódik ott, a bejutó kis koromszemcse felszínén  megtapadó benz-A-pirén molekulák rákkeltő

hatásúak,  vagyis  ismerni  kell  a  mikroméretű  por  mennyiségét  is.  A  porszemcsék  ingerlik  a  szem

kötőhártyáját, a légutak nyálkahártyáját. A szálló por különböző légzőszervi megbetegedéseket okoz, mint pl.

asztma,  tüdőrák.  A legveszélyesebb,  a már  említett  PM2,5 frakció,  amely eljut  a tüdőhólyagokba és  ott

leülepszik,  ezzel  rontja  annak  gázcserélő  képességét,  és  gyulladást  okoz.  Az  oxigén-felvétel  romlása

közvetve terheli a szív- és érrendszert. A PM2,5 folyamatos mennyiségi mérése csak lézeres optikai számláló

mérőberendezéssel lehetséges, de az elérhető árú készülékek kalibrációja, az eljárás akkreditációja még nem

teszi  lehetővé  a  „hivatalos”  mérés  bevezetését.  (A  MAL  Rt  iszaptározójának  átszakadásakor  mérték

Devecser környéken folyamatosan a PM2,5-öt is.)

Az OLM hálózat méréseredményei alapján egyes légszennyező anyagok esetében ismertek az úgynevezett 

ökológiai határértékek is, melyek alacsonyabbak, mint a rendeletileg szabályozott maximum értékek.

(  Ökológiai  határérték1:  a  légszennyezettség  azon  szintje,  amely  túllépése  esetén  az  ökológiai  rendszer
károsodhat.)
 

A légszennyezettség ökológiai határértékei:

Kiemelt jelentőségű légszeny-
nyező anyagok

Éves határérték   (µg/m3) Megjegyzés

Kén-dioxid 20 Betartandó a téli félév (X-III. hó) 
féléves átlagában is

Nitrogén-dioxid 30

Ammónia 8

Talaj közeli ózon AOT40* A májustól júliusig terjedő időszak 1 
órás értékeiből számolva

*Az AOT40 (mértékegysége: (g/m3 x óra )a 80 mg/m3-t meghaladó órás koncentráció értékek

és  a  80  g/m3 órás  koncentráció  (határérték)  különbségének  összegét  jelenti  az  adott

időszakban,  8  és  20  óra  között  végzett  mérések  eredményeinek  átlagából  számolva.  A

méréseket legalább 8 óra időtartamban kell végezni
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A település  levegőtisztaság  védelmi  szempontjából  is  fontos  uralkodó  éves  átlag  szerint  meghatározott

szélirány ÉNy-i.  A közelben  található,  mint  jelentős  ipari  kibocsátó  a  Százhalombattai  Dunai  Finomító

légszennyezőanyag  kibocsátásának  hatása  valószínűsíthetően  a  település  levegőminőségét  csak  a  ritkán

észlelt K-i, DK-i széljárás esetében befolyásolja.

Százhalombatta Kibocsátás t/év

Telephely CO2 NOx SOx

MOL Nyrt Dunai Finomító 856000 1510 1530

Dunamenti Erőmű 1480

forrás: Pest megye III. Környezetvédelmi  Programja

A település közigazgatási területén a legnagyobb légszennyező hatású létesítmények a Puhi-Tárnok Út és

Hídépítő Kft. aszfalt és betonkeverő üzeme, a Tárnoki Kőtörő Kft hulladékkezelője és a Hattyú utcában lévő

Blumenland Virágföldkeverő üzem volt, de ez utóbbi 2013-ban felszámolás alá került. .

Időszakos bűz hatást  okoz a közeli  komposztáló telepen végzett  tevékenység (COMPOSTAL Kft.),  és a

közelben lévő mezőgazdasági tevékenységet (szarvasmarha telep) végző vállalat telepe a szerves trágyával

végzett fejtrágyázási időszakban (AGRIFUTURA REAL Kft.).

2.5.3.2 Lakossági fűtés

A  lakossági  és  intézményi  fűtés  légszennyező  szerepét  jelzik  a  fűtési  időszakban  megemelkedő

légszennyezettségi értékek. A településen gázvezeték -hálózat található, a lakosság rákötési aránya >95 %, a

fennmaradó ~5% a hagyományos fatüzelést  alkalmazza.  Ez a fűtési mód a fűtési  idényben elsősorban a

levegő SO2 , CO és szilárd anyag terhelését növeli, és hozzájárul a szén-dioxid emisszióhoz is. A gázfűtésű

lakóépületek  egy  része  rendelkezik  szilárd  tüzelésű  kazánnal,  kandallóval.  A  levegőtisztaság-védelmi

elvárásokkal összhangban, szorgalmazni kell a településen, hogy a gázfűtés mellett, a lakosság használjon

korszerű, alacsony emissziójú szilárd tüzelésű fűtőkészülékeket.

Alternatív,  megújuló  energiaforrások  hasznosítása  (pl.  napkollektor,  geotermikus  energia,  szél,  biogáz,

biomassza) nem jellemző a településen.

2.5.3.3 Közúti közlekedés

A település főúthálózat! szempontból kedvező adottságait növelte az M7-es Pusztazámori csomópontjának

rekonstrukciója, amelynek keretén belül a teljes értékű csomópontot megépítették. Így  már lehetőség van a

szakasz mindkét irányba történő fel és lehajlásra.  Tárnok Nagyközség Önkormányzatának kiépített út és

köztér  hossza  40,6  km.  A kezelt  utak  hossza  a  kataszter  szerint  104,472 km ebből  burkolt  40,605  km

kiépítetlen pedig 63,868 km. A belső közúti szállítási igényt  egy részét, a Budapest-Pusztazámor-Budapest

helyközi Volánbusz járatok szolgálják ki, ezen kívül üzemel a sok községi megállóhelyet érintő Érd-Tárnok-
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Érd autóbusz járat is, de ennek járatai munka- és az iskola-kezdéshez igazodnak. Megoldatlan az Öreghegy

és a Tó környékén élőknek a rendszeres helyi autóbuszjáratokkal való szállítás. 

Jelentős probléma forrása az  elővárosi jellegű közlekedés. Az utóbbi években megnőtt a lakosságszám. Az

újonnan kiköltözők nagy része saját gépjárművét használja budapesti,  éddi munkahelye megközelítésére.

Hosszútávon a forgalom növekedésével az utak kapacitásának növelése nem lehetséges és nem is kívánatos.

A növekvő közlekedési igények kielégítését csak jobb tömegközlekedéssel lehet megoldani. Ezt elsősorban a

vasúti tömegközlekedés irányú fejlesztéssel lehetne megoldani, az arra ráhordó helyi autóbusz-közlekedés

javításával. Ez a megoldás Tárnok jó vasút kapcsolatai miatt, az egyéni közlekedéssel szemben versenyképes

alternatíva lehet a jövőben. 

A közlekedési  eredetű  emissziók  főként  a  levegő nitrogén-oxid  és  szén-monoxid  terhelését  növelik.  Az

elmúlt  időszakban  bevezetett,  a  közlekedéssel  és  a  gépjárművekkel  kapcsolatos  műszaki  és

környezetvédelmi szabályozások hatására a gépjárművek légszennyezőanyag kibocsátása jelentős mértékben

csökkent. Tárnok területén a közúti közlekedési eredetű légszennyezés az alacsony belső forgalom miatt nem

jelentős. Az ipari tevékenység járulékos forgalma nem érinti a belterületet. Jelentős mértékű légszennyezés a

két fő közlekedési út mentén jelentkezik. 

Nagy járatszámmal közlekedik vasút is Tárnokon keresztül, de ez villamos vontatású, így a pálya mentén

észlelhető  zajon  és  porfelverésen  kívül  nem terheli  a  környezetet.  Az  új  vasútállomás  mellett  azonban

hasznos lenne egy  P+R parkoló kialakítása, ezzel megoldódna a vonattal dolgozni járók helyi közlekedése

és parkolása.  A településen található közterületi parkolók száma, a közintézmények mellett nem elegendő.

A településen továbbra is nagyobb szükség lenne gyalogos és kerékpár-utak kiépítésére.  Belterületen nincs

kiépített kerékpáros útvonal, de helyközi kerékpárút sem érinti a nagyközséget. A településfejlesztési tervben

szerepel  kerékpárút  létesítése,  amely  főként  a  kialakítandó  üdülőterület  kerékpáros  megközelíthetőségét

célozza meg. A Benta-patak partján egy gyalogosan vagy kerékpárral járható sétány megfelelő kiépítésére

lenne még szükség. A kiépítendő kerékpárút, a szintén csak tervezett regionális kerékpárutak részeként az

üdülőterületet,  a  természeti  értékeket  érintve  haladnának  el  Tárnok  mellett.  Pl.  2011-ben,  Pest  megyei

regionális kerékpárutakon belül, létezett terv a 20 km-es Etyek-Tárnok összekötő útvonalra, vagy a térséget

keresztező Százhalombatta-Sóskút útvonalra. 
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A 10  éve  rendszeresen  megrendezésre  kerülő  „3  falu  2  keréken”  kerékpáros  nap,  segíti  a  lakosság

érdeklődésének fenntartását.) 

2.5.3.4 Ipari-mezőgazdasági tevékenység

A  település  közigazgatási  területén  a  környezetet  jelentősen  terhelő  ipari  jellegű  létesítmény,  ipari

szennyezőforrás  egy  építési  hulladék  feldolgozó,  így  ebből  adódó  levegőszennyezéssel  lehet  számolni.

Tárnokon  a lakosság háztáji állattartást folytat – főként baromfi és lábas jószág tartást -, azonban ez egyre

kevésbé  jellemző.  A belterületi  háztáji  állattartásból  származó  konfliktusok  megelőzése  és  elkerülése

érdekében  készült  a  településen  állattartási  rendelet.  Az  új  építésű  területekre  nem  jellemző  a

haszonállattartás, illetve csak hobbiból. 

A közigazgatási  területen 1 nagyobb állattartó  telep működik,  szarvasmarhákat  tartanak tejtermelésre.  A

lakosság részéről bűzterheléssel kapcsolatos panasz nem érkezett.

Említést  kell  tenni  a lakosság körében történő növényi  és kerti  hulladékégetésről  is.  Ezt  önkormányzati

rendeletben ajánlott szigorú szankciók mellett szabályozni.

2.5.3.5  Levegőállapot, összegzés

Összességében  megállapítható,  hogy Tárnok  település  levegőminőségi  helyzete  viszonylag  kedvező.  Az

emisszióforrások kis száma és kismértékű kibocsátása miatt feltételezhető, hogy az év legnagyobb részében,

a levegő minősége megfelelő (esetleg a nagyon ritka DK-i szélirányt  leszámítva, amikor Százhalombatta
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felől érkezhet nagyobb koncentrációjú légszennyezés),  az emberi egészséget veszélyeztető koncentrációk

egyik szennyezőanyag tekintetében sem fordulnak elő.  Az időbeli eloszlást tekintve a  SO2 emisszió a

fűtési  idényben elérheti  a  maximális  értékeit, a  legmagasabb  szálló és  ülepedő por  értékek pedig  a

mezőgazdasági  munkálatok  idején  fordulnak  elő.  A  nyári  időszakban,  jó  időben  pénteken  délután,

szombaton délelőtt, valamint vasárnap délután megnőhet a gépjárművek okozta légszennyezettség, az M7 és

a 7-es főúton ilyenkor a Bp-Balaton-Bp viszonylatban az átlagosnak többszöröse a forgalom.

2.5.4  Tájhasználat, tájvédelem

Az elmúlt évtizedekben a szántóföldek között lévő, kis kiterjedésű természetközeli állapotú élőhelyek és a

vízfolyások  menti  ligetek  a  mezőgazdaság  áldozatául  estek.  Az  intenzív  mezőgazdasági  tevékenység

veszélyeztetheti a természeti környezetet. Napjainkra felértékelődött az ökológiai folyosók és az ökológiai

regenerációra  alkalmas  területek  szerepe.  A természet  védelméről  az  1996.  évi  LIII.  Törvény szól.  Az

európai  közösségi  jelentőségű  természetvédelmi  rendeltetésű  területekről  szóló  275/2004.(X.8.)  Korm.

rendelet  kijelöli  a Natura  2000  hálózatot.  A Natura  2000  hálózat  az  Európai  Unió  madárvédelmi  és

élőhelyvédelmi irányelvei alapján kijelölt területeket foglalja magában. Az előírások szerint biztosítani kell a

populációk és élőhelyeik védelmét, és a területhasználatokat extenzív irányban kell változtatni.  A 2/2002. (I.

23.) KöM-FVM együttes rendelet az érzékeny természeti területeket jelöli ki, valamint felsorolja a kijelölés

és létesítés szabályait.  A rendelet szerint az érzékeny természeti  területek fogalom bevezetésének célja a

természeti  (ökológiai)  szempontból  érzékeny földrészleteken olyan természetkímélő gazdálkodási  módok

megőrzése,  fenntartása,  további  földrészletek  kijelölése,  amelyek támogatással  ösztönzött,  önként  vállalt

korlátozások révén biztosítják az  élőhelyek  védelmét,  a  biológiai  sokféleség,  a  tájképi  és  kultúrtörténeti

értékek összehangolt megőrzését. A rendelet Tárnok területén ”érzékeny természeti terület” -et nem jelöl ki.

A közigazgatási területen a helyi jelentőségű természeti értékek számában  változás nem történt az elmúlt

időszakban.  

2.5.4.1  Védett természeti értékek

Tárnok Nagyközség környezetvédelmi programjának készítéseskor az alábbi táblázatban szereplő védelem

alatt  álló  helyi  jelentőségű  természeti  értékek  kerültek  számbavételre.  A lista  az  óta  nem  bővült,  és

jelentősebb változás  nem történt.  A természeti  értékek és  tájalkotó  elemek  feltérképezése  és  megőrzése

céljából részletes  egyedi tájérték kataszter elkészítése szükséges.
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Helyrajzi szám Terület megnevezése

67 hrsz-ú terület (tó)

68 hrsz-ú terület (árok)

69 hrsz-ú terület (tópart)

86 hrsz-ú terület (Benta-patak)

4655 hrsz-ú területet keresztező, nem lejegyzett úttól az Érd felé eső terület

060/5 hrsz-ú terület (Hegytető-Öreg hegy)

057/13 hrsz-ú terület

057/14 hrsz-ú terület (Hegytető-újhegy)

090/4 hrsz~ú terület.

090/23 hrsz-ú terület

090/24 hrsz-ú terület védő zöld területe

4280
hrsz-ú terület (a 4280 és a 4288/5 hrsz-ú területek összevonásából alakult 
ki)

A település területét a NATURA 2000 hálózat továbbra sem érinti, de ÉK-i szélén, az Érd-el közös határon

található a Fundokia völgy, ami Natura2000 Sci terület. A Mellékletben lévő térképeken ez jól látható. A

Benta völgyben, a környező települések közigazgatási területén, azonban nagyszámú NATURA 2000 terület

van, így a térségben sok lehetőség van, együtt kell működni az adottságok kihasználására.  Természetvédelmi

terület,  tájvédelmi  körzet  nem  található  a  település  területén,   a  Benta  patak  medre  vízi  élőhely,  a

Szőlőhegyen magterületek találhatók. 

A  Földhivatalok  adatbázisai  nyilván  tartják  a  több  évtizede  kategorizált  helyrajzi  számokkal  jelzett

területeket, azok művelődés ágainak nyilvántartásával. Ha a területen nem történik tulajdonosváltozás, vagy

nem módosítják a besorolását egy területrendezési tervben, megmaradnak a régi bejegyzések, még ha már

régóta megváltozott a művelési ág.  Ez leginkább a gyümölcsösöket, a szőlőket és a réteket, legelőket érinti.

Érdemes  helyileg  felmérni  a  tényleges  használatot,  mert  a  potenciális  veszélyeztetettség  csak  annak

ismeretében jósolható meg.

(Forrás: Földhivatali Információs Rendszer, TAKARNET)
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Azokon a területeken, ahol termelési érdek előtérbe helyezését a jó termőhelyi  adottságok indokolják és

különös  természetvédelmi  érdek  azt  nem  korlátozza,  intenzív  mezőgazdasági  termelés  folytatható.

Ellentétben  azokkal  a  területekkel,  ahol  jogos  természeti  érdekek  is  megjelennek,  ott  csak  korlátozott

gazdálkodás célszerű. A területhasználatok szabályozásával a tájszerkezet eredeti karakterét kell erősíteni.

Gondoskodni kell a vízfolyások  menti erdőfoltok, rétek, gyepterületek kialakításáról, melyek a természet, a

talaj és a vízminőség védelemének szempontjából fontos szerepet játszanak. A mezőgazdasági területeket

érdemes fasorokkal elhatárolni egymástól. 

2.5.4.2 Természetvédelem

Az elmúlt évtizedekben a szántóföldek között lévő, kis kiterjedésű természetközeli állapotú élőhelyek és a

vízfolyások  menti  ligetek  a  mezőgazdaság  áldozatául  estek.  Az  intenzív  mezőgazdasági  tevékenység

veszélyeztetheti a természeti környezetet. Napjainkra felértékelődött az ökológiai folyosók és az ökológiai

regenerációra  alkalmas  területek  szerepe.  A természet  védelméről  az  1996.  évi  LIII.  Törvény szól.  Az

európai  közösségi  jelentőségű  természetvédelmi  rendeltetésű  területekről  szóló  275/2004.(X.8.)  Korm.

rendelet  kijelöli  a Natura  2000  hálózatot.  A Natura  2000  hálózat  az  Európai  Unió  madárvédelmi  és

élőhelyvédelmi irányelvei alapján kijelölt területeket foglalja magában. Az előírások szerint biztosítani kell a

populációk és élőhelyeik védelmét, és a területhasználatokat extenzív irányban kell változtatni.

A  2/2002.  (I.  23.)  KöM-FVM  együttes  rendelet az  érzékeny  természeti  területeket  jelöli  ki,  valamint

felsorolja a kijelölés és létesítés szabályait. A rendelet szerint az érzékeny természeti területek bevezetésének

célja a természeti  (ökológiai)  szempontból  érzékeny földrészleteken olyan természetkímélő gazdálkodási

módok megőrzése,  fenntartása,  további  földrészletek kijelölése,  amelyek támogatással  ösztönzött,  önként
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vállalt  korlátozások  révén  biztosítják  az  élőhelyek  védelmét,  a  biológiai  sokféleség,  a  tájképi  és

kultúrtörténeti értékek összehangolt megőrzését.  A rendeletTárnok területén ”érzékeny természeti terület”

-et nem jelöl ki. A közigazgatási területen ökológiai folyosó az É-D irányú Brenda-patak.

A  környező  települések  területét  érintő  Natura  2000  területeket  és  az  ökológiai  folyosó  részeit  a

térképmelléklet mutatja.

2.5.4.3  Települési és épített környezet állapota

Településszerkezet

A település területe összesen 2360 Ha (hektár), A települési környezet minőségét az elhelyezkedés, a 

természeti környezeti adottságok, társadalmi-gazdasági szerkezete, mérete és az infrastrukturális ellátottság 

egyaránt meghatározza.

Pontosabb területhasználatok Terület (Ha) A közigazgatási területhez 

viszonyított aránya (%)
Külterület            2047                      86,7
Belterület 360                      15,2
Lakó és intézményi terület                5,0 0,2
Iparterület (bel- és külterületen)  154,6                      15,26
Mezőgazdasági terület 35,0 1,5
Erdős terület   4,8  0,2

Zöldterületek 

A zöldterületekkel kapcsolatos helyi vonatkozású előírásokat a település építési szabályzata egyértelműen 

meghatározza. Az elmúlt időszakban a meglévő játszóterek állapota sokat romlott. A tervek szerint mind a 

közterületeken lévőket (2 db), mind az intézményben belülieket (5 db) szakemberek bevonásával a szabvány 

előírásainak megfelelően fogják kialakítani.

Épített környezet

A településre  jellemző  a  falusias  környezet,  hagyományos,  nagytelkes  falusi  lakóháztípusokkal,  melyek

általában előkert nélküli, északi vagy keleti oldalhatáron álló fésűs  házas jellegűek. Előkerttel csak az elmúlt

években kialakított utcák esetében találkozunk. 

A történelmileg kialakult utcahálózat a mai napig alig változott. Jellemzőek a viszonylag széles utcák és a

mezőgazdasági karaktert mutató, nagytelkes ingatlanok, az utak mellett növényesített ill. növénytelepítésre

alkalmas sávval. A hagyományostól eltérő jellegű építési mód található az település Ny-i részén kialakított új

lakóterületen,  ahol  kisebb  telkes  családi-  illetve  sorházak  sorakoznak.  A településközpont  városiasodó

jellegét tükrözi a zártsorú beépítési mód és a változó építménymagasság. 

A meglévő, illetve a beépítésre szánt területek falusias lakóterületbe sorolhatók. A településen nyilvántartott
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lakások száma 3306.

Különleges területként településszerkezeti tervben a sportpálya és a temetők szerepelnek.

A  Gazdasági  területeket  (kereskedelmi-szolgáltató  gazdasági  terület,  ipari  gazdasági  terület)  a

településszerkezeti terv a belterülethez való csatolással több helyen is jelöl.

Az önkormányzat honlapján leírásokkal, képekkel megtekinthetők  a fontos építmények  

http://www.tarnok.hu/tarnok/latnivalok.htm

Országos védettségű épületek

Törzsszám: 7379 7376 7377
Név: Szent Rókus-kápolna

(temetőkápolna a régi
temetőben)

Nepomuki Szent János-
szobor

Romai katolikus templom és
plébánia

Nyilvántartva: Pest megye Pest megye Pest megye
Település: Tárnok Tárnok i Tárnok
Helyrajzi 
szám:

262 331 87

Jegyzék: R.k., Szt. Rókus-kápolna,
barokk, 1739.

Nepomuki Szt. János-
szobor, barokk, 1760.

R.k., templom, középkori alapokon
barokk. 1731. Átalakítva 1948-ban.

Berendezések: főoltár,
szószék, sekrestyeszekrény, copf,

XVIII.sz. vége

Az országos védettséget élvező épületek és építmények körében a vizsgált időszak alatt változás nem történt.

A helyi védettséget élvező tájrészek épületek, épületrészek

A település  tájértékeinek  számában változás,  átalakulás  nem történt  az  elmúlt  időszakban,  így az  előző

környezetvédelmi program táblázatában szereplő tájértékek kerülnek felsorolásra.

Jelzet Tájérték megnevezése Típusa Pontos helyszín Keletkezés időpontja,
kor

Állapot

TA 0 1
Tárnok első templomának 
helye

kult. Fő utca XIX. sz, vége
közepes műszaki 
állapotú

TA 02 1848-as emlékmű tört. Fő utca 1998 kiváló állapotú
TÁ 03 1956-ra emlékező kopjafa tört. Fő utca 1992 jó állapotú

TA 04
I. világháborús emlékmű

tőrt.
Kegyeleti park a Fő

utcában
í 920-as évek

közepes műszaki 
állapotú

TÁ 05 II. világháborús emlékmű tört. Kegyeleti park a Fő
utcában

1989 jó állapotú

TA06 Alt. Iskola emléktáblákkal kult. Marton utca XIX. sz. eleje, 1979, 
2000

közepes állapotú

TA07 Honfoglalási emlékmű tört. Fő utca XX. sz. eleje jó állapotú
TA08 Parasztház kult. Marton utca 12. XX. sz. eleje kiváló állapotú
TA09 Parasztház kult.  Marton utca J890-es évek közepes állapotú
TÁ10 Kút kult. Marton utca, kert XX. sz. eleje közepes állapotú
TÁIJ Kőfejtő termel. Öreg-hegy több száz éves közepes állapotú
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TA12 Borospince épülettel termel. Öreg-hegy XX. sz. eleje közepes műszaki 
áliapotú

TA13 Pincesor termel. Öreg-hegy XX, sz. eleje eltérő állapotú pincék
TA14 Borospince termel. Öreg-hegy 1870 közepes műszaki 

állapotú

TA15 Borospince és présház termel. Öreg-hegy 1872 jó műszaki állapotú

TÁ16 Orbán-szobor termel. Öreghegyi utca 1990-es évek jó állapotú
TÁ17 Halastó termel. Üdülőtelep 1950-es évek jó állapotú
TA18 Benta-patak term. Berki út tó állapotú
TA19 Szőlőültetvény termel. Öreg-hegy XX. sz. eleje kiváló állapotú
TÁ20 Emlékkő a község 

újratelepítésére
kult. Fő utca 2000. Augusztus kiváló állapotú

A helyi védettséget élvező épületek számának tekintetében sem történt változás az elmúlt időszakban. Az

alábbiakban szereplő épületek/részek helyi védettség alá tartoznak. 

Halász utca 3. sz. alatti épület homlokzata
A ház  homlokzata  áll  védelem  alatt  A  ház  1876-ban  épült,  egykori  tulajdonosa  Pillár  András  volt.
Homlokzatán kőtábla látható a magyar címerrel, szőlőfürttel és búzakévével.
Halász utca 25. sz. alatti épület
Az egész épület védelem alatt áll. Gyönyörű a homlokzata: megtalálható rajta a tárnoki hagyományoknak
megfelelő két is szellőzőnyílás, ezt az alattuk lévő két apró gyöngy díszíti. Faoszlopos nyitott gangja van, az
oszlopok  végén  lófejet  mintázó  faragott  díszítés,  csipkés  ereszdeszka.  A  ház  csúcsfalán  álló  fekete
márványtáblán jól olvasható az egykori tulajdonosok neve és az építés éve: Mülhauser József és neje, Pintér
Róza 1913.
Fő utca 9. sz. alatti épület utcai kőhomlokzata
Az utcai homlokzat sóskúti kőből készült, melyen különleges, fából faragott díszítés látható. A homlokzaton
álló tábla szerint Poszmik József és Gedi Róza építette 1928-ban.
Fő utca 16. sz. alatti épület
Helyi  védelem  alatt  áll  az  egész  ház,  valamint  a  kerítés  is.  Az  1935-ben  épült  kőház  a  falu  egyik
legmódosabb  családjáé  volt  (Viczing  Ferenc),  amely  a  felhasznált  anyagokban,  a  ház  nagyságában  és
díszítésében is megnyilvánul. Nyitott gangján kör keresztmetszetű oszlopok sorakoznak, csipkésen faragott
ereszdeszkával,  az  utca  felé  kosáríves  bejárattal,  melynek  ívét  kőkeret  hangsúlyozza  ki.  Nyílászárói
eredetiek. Különösen szép kovácsoltvas a kerítés és a kerítésoszlopok faragott záróköve.
Fő utca 38. sz. alatti épület
Az épület egésze helyi védelem alatt áll. Jól karbantartott ház, utcai homlokzata sóskúti kőből készült, nyitott
gangján  négyzet  keresztmetszetű  oszlopsor  húzódik.  Az  ereszdeszka  csipkésen  faragott,  a  nyílászárók
eredetiek.
Fő utca 59. sz. alatti épület
Á Plébánia  egész  épülete  helyi  védelem alatt  áll  Az  épület  a  templommal  csaknem egyidős.  "L" alakú
udvarral és mellvédes ganggal rendelkezik.
Fő utca 75. sz. alatti épület
A ház egésze védelem alatt áll. Kőház, eredeti nyílászárókkal, nyitott oszlopos ganggal. Ereszdeszkájának
faragott motívuma egyedi, Tárnokon csak itt fordul elő,
Kossuth utca 2. sz. alatti épület utcai homlokzata és kiskapuja
Ennek a kőháznak Kiss Vince volt  az egykori gazdája. Utcai homlokzatának egyhangúságát falba épített
pillérek, ún. piaszterek oldják fel. Egyedi a csipkésen faragott kiskapu a kosáríves bejáratban.
Kossuth utca 13. sz. alatti épület
A ház  egésze  védelem alatt  áll.  Különösen szép  a  csipkésen  faragott  kiskapu és  a  kör  keresztmetszetű
oszlopokkal szegélyezett mellvédes gang.
Kossuth utca 24. sz. alatti épület
Az egész ház védelem alatt áll. Pillér Pál 1913-ban épült háza megmaradt eredeti állapotában. A legtöbb népi
díszítő elem ezen a házon látható (Lovacskás faoszlopok a nyitott gangon, tulipános vakolatkerettel kiemelt,
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két utcai zsalus ablak). Az ablakok 6 szemesek, melyből a felső kettő külön nyílik.
Kossuth utca 29. sz. alatti épület kerítése és pincéje
Az  18.95-ben  épült  ház  udvarán,  mely  hajdan  a  Pátrovics  és  a  Zámecsnyik  család  tulajdona  volt,
jellegzetesen tárnoki, udvari pince található. A kerítés különleges díszítőelemei miatt érdemes a védelemre.
(A kerítés mintázata rózsabimbó és szív találkozását adja.)
Kossuth utca 32. sz. alatti épület
Az utca egyik legrégebbi épülete, mely teljességgel megőrizte eredeti jellegét, így megérdemli a védelem alá 
helyezést. A homlokzatán lévő felírás: P. J. 1876
Kossuth utca 44. sz. alatti épület
A ház egésze védelem alatt áll, Egykori gazdája Pátrovics Vince volt. Tornácának dísze a testes, hófehérre
meszelt,  kor  keresztmetszetű  oszlopsor.  Az  oszlopokat  erre  a  célra  készült,  jellegzetes  formájú  téglából
rakták.
Marton utca 13. sz. alatti épület belső udvara és pincéje
Valamikor négy család lakott az udvarban, egymáshoz ragasztott, hasonló stílusú házakban. Egyedülálló az
első udvarhoz tartozó udvari pince, mely sóskúti kőből épült, földdel fedett, ajtaja pedig kosáríves. Az udvart
szépíti a harmadik épület mellvédes, oszlopos gangja, és csipkés ereszdeszkái.

Emlékművek

A település területén   találhatók emlékművek, képpel, leírással :. 

http://www.tarnok.hu/tarnok/latnivalok.htm

Régészeti lelőhelyek

A településen viszonylag nagy számban fordul elő ismert régészeti lelőhely. A régészeti lelőhelyek egyébként

általános védelem alatt állnak, ezért a településen lévők felsorolásra kerülnek.

· Szőlő-hegy (1)
· Nagy- Berki-dűlő (a Sóskúti úttól északkeletre levő szántó egy része)(2)
· Ötházpuszta (3)
· Nagy- Berki-dűlő (Berki pusztától délkeletre) (4)
· Újtelep (5)
· ízvori-dűlő (6)
· Falun felüli rét-föld (7)
· Szőlő-hegy (Öreg-hegy délkeleti lába) (8)
· Belterület (Benta-patak nyugati oldalán) (9)
· Jobbágyi felső- velő-dűlő (az M7 sztráda és a Zámori-patak kereszteződésétől északra) (10)
· jobbágyi második- vető-dűlő (11)
· Jobbágyi felső- vető-dűlő (temetőtől délre, nyugatra levő szántó) (12)
· Alsó-rét (13)
· Kis-Berki-dűlő (14)
· Zsidó temető (15)
· Temető (16)
· Tárnok-liget (17)
· Berki-puszta (18)
· Tárnok-liget, Vörösmarty u. 36. (19)
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2.5.4.4  A települési környezet-gazdálkodás

Tárnok  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő  testülete   Köztisztasági  rendeletet  hagyott  jóvá.  A

köztisztasági rendeletek célja a települések közigazgatási területén a köztisztaság fenntartása, a települési

szilárd hulladékokra vonatkozó közszolgáltatás kötelező igénybevétele, és a feladatok, kötelezettségek és

tilalmak rendezése a helyi sajátosságoknak megfelelően.

Zöldfelületek, zöldterület-gazdálkodás

A zöldfelületeknek szerepe van az előnyös település- illetve utcakép kialakításában, továbbá szűrőhatásuk

révén a légszennyezés és a zajterhelés csökkentéséhez is hozzájárulnak. Tárnok belterületén a lakóterületek

történetileg kialakult telekosztása és a telkek használata következtében összefüggő zöldfelületi rendszer nem

épült ki. A meglévő zöldfelületi elemek hálózatos és szigetes jelleget mutatnak.  A településen a zöldterületek

tervezett fejlesztése szükséges.

A településrészek központjához tartozó utcák fasorai, zöldfelületei kiegészítésre szorulnak, a településrészek

sajátos arculatának megteremtésében, a településkarakter kialakításában nagy jelentőséggel bírnak. 

A lakóutcák zöldterületei, a fasorok rendezése után kedvező képet mutatnának, de a képet nagymértékben

rontja  a  sok  légkábel.  A  közterületek  fásítása  a  szűk  utcák  esetében  nem  megoldható.  Az  újonnan

kialakítandó lakóterületek utcáinak szabályozási  szélességét  úgy érdemes meghatározni,  hogy  egyoldali

fasor telepítése lehetséges legyen. Új utca kialakításánál helyet kell biztosítani az út melletti fasoroknak.

A különböző funkciójú területek közé célszerű többsoros növényzetet, fasort vagy cserjesort ültetni. Az így

kialakított zöldsáv elválasztja, de egyben össze is kapcsolja a különböző funkciójú területeket.

Közterületeken történő fásításokhoz, parkosításokhoz elsősorban a kis- illetve közepesen nagy lombkoronát

nevelő, illetve jelentősebb díszítőértékkel bíró, színeslombú fák javasoltak.  A jó levegőminőség érzékenyebb

fajok telepítését is lehetővé teszik. Előnyben kell részesíteni a területre jellemző őshonos fafajokat.  

2.5.5  Környezet egészségügy

Az  élőlény  –így  az  ember  is-  és  környezete  szoros  kölcsönhatásban  áll  egymással.  Lényegében

megállapítható  az  a  tény,  hogy  a  levegő,  mint   környezeti  elem,  a  folyamatos  légzés  közvetítésével,

determináló jellege hatással van az emberi szervezet egészségére. 

Az népegészségügyi szolgálat 2002-ben összeállította az egyes allergén növények virágzási idejének, 

intenzitásának a táblázatát.

Magyar név Latin név Allergenitás Virágzás - Pollenszórás

febr. márc ápr. máj. júni. júli. aug. szept okt.
bálványfa Ailantus * ||||||
bodza Sambucus ** ||| |||||| ||
bükk Fagus * | |||||
ciprusfélék Cupressaceae ** |||||| |||||| |||||| ||||
csalánfélék Urticaceae ** |||||| |||||| |||||| |||||| |||||
Dió Juglans * | ||||
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éger Almus *** |||||| |||||| |||||| ||
eperfa Morus * | |||||| ||
ernyősök Umbelliferae * |||||| |||||| |||||| ||||||
fenyőfélék Pinaceae * |||||| |||||| |||||| |||||| |||||| |||
fészkesek Compositae *** |||||| |||||| ||||| |||||| ||
füvek Poaceae **** ||| |||||| |||||| |||||| ||||| |||||
fűz Salix *** |||| |||||| |||||| |||||
gyertyán Carpinus ** ||||| |||||
hárs Tilia ** |||||
juhar Acer ** |||||| ||||||
kender Cannabis * | |||||| |||||| |||
kőris Fraximus *** ||| |||||| |||
libatopfélék Chenopodiacea *** |||||| |||||| |||||| |||||| |
lórom, sóska Rumex *** |||||| |||||| |||||| ||
mogyoró Corylus *** |||||| |||||| |||
nyár Populus ** |||||| ||||||
nyír Betula *** || |||||| ||||||
olajfafélék Oleaceae ** ||||
ostorfa Celtis * || |||
parlagfű Ambrosia **** |||| |||||| |||||| |||
pillangósok Fabaceae ** |||||| |||||| |||||| ||
platán Platanus *** |||||| |||||| |||||
sások Cyperaceae * |||| ||||
gesztenye Castanea * |||||| ||||
szil Ulmus * |||||| |
tiszafa Taxus ** ||||| |||||| |||||| |||||| ||||
tölgy Quercus *** |||| ||||||
útifű Plantago *** ||| |||||| |||||| |||||| |||
üröm Artemisia **** |||||| |||||| |||
vadgesztenye Aesculus ** ||||||

****  -  nagyon gyakori allergén, igen sokan szenvednek tőle;  *** - gyakori allergén;  **  - nem gyakori allergén, keveseket betegít meg
* -  panaszokat nem okoz illetve allergenitásáról nincsenek adatok

Az utóbbi évtizedekben nagy számban jelentkeznek a felsorolt növényi pollenek – de főként a parlagfű - által

okozott allergiás jellegű megbetegedések, akár a kisgyerekeknél is. A parlagfű pollenek számának alakulását

jelentősen  befolyásolja  a  gondozatlan,  parlagon  hagyott  területek  kiterjedése,  száraz  időszakokban  a

levegőben jelentősen megnőhet  a pollentartalom. Tárnok  településen, az elmúlt években  eseti  jelleggel

végeztek parlagfű irtást. 

(Egy svájci  irányítású,  EU vizsgálat  eddigi  megállapításai  szerint,  parlagfű  intenzíven  a  mezőgazdasági

művelésű, vagyis forgatott talajokon nő, mivel a megtermett magok kb 30 évig csíraképesek.  A hosszabb

ideig parlagon lévő, csak kaszált területeken, az őshonos fajok előrenyomulása miatt, évek alatt, jelentősen

csökken az egyedszáma. )

Jelentős  környezeti  hatással  bír  a  településen,  illetve  a  szélén  elhaladó  7-es  és  M7-es  úton  közlekedő

gépjárművek forgalma,  a fő közlekedési  utak  por-  és zajhatása.  Légszennyezés szempontjából  említésre

méltó a  mezőgazdasági  művelésből  származó porszennyeződés.  Ezek ellen erdősávok telepítésével  lehet

védekezni.  Az  őszi  időszakban jelentkező  „csúcs”  szennyezettség  csökkentésére,  a  helyi önkormányzati

rendeletben  foglalkozni  kellene  a  lakossági  avar  és  kerti  hulladék  égetésének  időszakokra  lebontott

szabályozásával.
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2.6. Önállóan kezelt hatótényezők 

2.6.1. Hulladékgazdálkodás

2.6.1.1  Nem veszélyes hulladékok 

Települési szilárd hulladék

A  2012-ben  2012.  évi  CLXXXV  számú  hulladékgazdálkodási  törvény  alapjaiban  módosította  a

hulladékgazdálkodásban  rész  vevő  vállalkozásokra  meghatározott  feltételeket,  ezek  száma  jelentősen

csökkent.  A  bevezetett  települési  szilárd  hulladék  lerakási  járulék,  az  országosan  szabályozott

hulladékkezelési  díjak,  behatárolták  a  települések  lehetőségeit.  Tárnok  nagyközség  települési  szilárd

hulladékának ártalmatlanítására 2013-ban kiírt közbeszerzési pályázatra nem jelentkezett egy cég sem, így a

Pest  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  a  Saubermacher-Bicske  Kft-t  jelölte  ki  határozatában,

hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  ideiglenes  ellátására,  mint  közérdekű szolgáltatót.  A Saubermacher

cégcsoport leépítette kommunális ágazatát, így a Saubermacher-Bicske Kft helyett a jogutód Zöld Bicske

Nonprofit  Kft  teljesítette  a határozatban foglaltakat.  (Ugyan a  Pusztazámori  Hulladéklerakó néhány km

távolságra van Tárnoktól, de a szolgáltatásra kijelölt Zöld Bicske Nonprofit Kft számára nem biztosítottak

megfelelő áron hulladékátvételi lehetőséget, így az átvett hulladék az  AVAR AJKA" Nonprofit Kft  hulladék

lerakójára  kerül.  A  települési  szilárd  hulladék  régebben  kiépült  begyűjtési  rendszere  is  átalakult,  a

jelenleginek  az  ismertetése  felesleges,  mert  az  ismételten  kiírt  közbeszerzési  pályázat  nyertese  fogja

kialakítani 2014 október 1-től a következő évekre vonatkozó települési hulladékkezelési rendszert. ( A kertes

házakból a hulladékot hetente egyszer szállítják el.  A helyi hulladékgazdálkodási rendeletnek megfelelően,

mind  a  belterületen,  mind  a  volt  zártkerti  területeken  szervezett  lakossági  szilárd  hulladék-begyűjtés

működik. A közszolgáltatás során kizárólag 110, 120 és 240 literes szabványos gyűjtőedények, valamint a

közszolgáltató  által  rendszeresített  köztisztasági  zsákok  használhatók.  A  rendszeres  hulladékgyűjtési

program keretében el nem szállított hulladékok összegyűjtésére évente egyszer lomtalanítást szerveznek.  Az

ingatlan  tulajdonosa  számára,  a  rendszeresített  hulladékkezelési  közszolgáltatás  kötelező  igénybevétele

mellett, az ingatlanán keletkező alkalmi, kerti,  „zöldhulladék” elszállíttatására is van mód, ezt a Tárnoki

KÖZ-Ért Kft. végzi.)

A lakosságszám, a keletkező hulladék mennyisége és aránya alapján számítható a hulladéktermelési lakos-

egyenérték mutató, amely a  250 kg/lakos/év mennyiség körül alakul.  A házhoz menő szelektíven gyűjtött 

hulladék átvétele korlátozottan most is működik. 
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Települési folyékony hulladék

A térségi csatornázási projekt során  diósdi és érdi szennyvíztisztító telep bővítése is megtörtént és az egyes 

lakossági szennyvízgyűjtőkből a folyékony települési hulladék beszállítása is ide történik. A 

mennyiségekről, a szállítás arányairól felesleges bármit is leírni, mert az egész belterületet behálózó 

települési szennyvíz hálózatra a rákötések ez évben történnek, így lényegesen lecsökken a szállított fekáliás 

folyékony hulladék mennyisége. 2015 év közepére elkészülnek a rákötések a hálózatra és akkor érdemes 

felmérni a csatornázottságot, megvizsgálni a rá nem kötött ingatlanok számát, rögzíteni az okokat.

Inert hulladékok

Becsült  értékek  alapján  a  keletkező  települési  hulladékok  térfogatának  kb.  6-8%-át  képezik,  a  főként

épületek bontásából, felújításából, földmunkákból származó inert típusú hulladékok. A csatornaépítések, az

útjavítások miatt a következő 2 évben ez a mennyiség növekedhet. Ez 200-300 m3 anyagot jelent. 

Cél, hogy csak a nem hasznosítható inert hulladék kerüljön lerakóban ártalmatlanításra. A Környezetvédelmi

Program megvalósítása  keretében biztosítani  kell  a  településeken keletkező hulladékok külön gyűjtését,

elszállítását,  szakszerű  hasznosítását.  A  külön  gyűjtés  egy  létesítendő  hulladékudvarban,  valamint  a

településen üzemelő érdi központú Tárnoki Kőtörő Kft.,.építési törmelék feldolgozójával valósulhat meg,

ahol  lehetőség  van  ilyen  jellegű  anyagok  hasznosítására.  Cél  a  településen  is  problémaként  jelentkező

illegális lerakás visszaszorítása. (Ha szigorú ellenőrzéssel, célzott oktatással nem korlátozzák, a lakosság

nem környezettudatos viselkedése miatt, még szaporodhat az illegálisan lerakott hulladék mennyisége.)

2.6.1.2. Keletkező veszélyes és nem veszélyes lakossági, termelői hulladékok

Veszélyes hulladék a településeken az ipari és mezőgazdasági jellegű tevékenységek során és a lakosság

körében keletkezhet (használt szárazelemek, festékek, vegyi anyagok, kemikáliák, egészségügyi hulladékok,

kiselejtezett  gépjárművek,  elektromos és  eletronikai  hulladékok stb.).  A háztartási  hulladékok veszélyes

összetevői a képződő teljes hulladék mennyiség kb. 0,7-1,2 %-át teszik ki. Így a településen 2013-ban kb.

19-33 tonna, de az idei évben is hasonló mennyiségű háztartási eredetű veszélyes hulladék képződött, és

került a települési hulladékkel együtt lerakásra. A településen külön lakossági veszélyes hulladék begyűjtési

akcióra nem került sor ez évben.

A helyi vállalkozások tevékenysége során keletkező veszélyes hulladékok nyilvántartását, az előírásoknak

megfelelő  gyűjtését  és  ártalmatlanítását  a  gazdálkodó  szervezetek  végzik,  amiről  éves  bevallást  is

készítenek. A KDV-KTF-nek beküldött bevallások összegzett adatai, a Hulladékgazdálkodási Információs

Rendszerben  (http://okir.kvvm.hu/)  kb  1-2  év  késéssel  lekérdezhetők.  (Az  adatok  nyilvántartásának

rendszere az EU-hoz való csatlakozás előtt készült, így a jelenlegi elvárásoknak már nem mindenben felel
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meg a tárolt adatok jellege, mennyisége.)

Néhány jellemző adat a HIR rendszerben szereplő hulladékokról Tárnokra vonatkozóan:

év összes keletkezett hulladék Nem veszélyes
hasznosított

Veszélyes Nem veszélyes

2004 4 339 23 284 278

2005 3 651 18 489 021 1 857 410

2006 15 294 20 925 715  4 055 920

2007 28 663 8 712 543 5 097 250

2008 15 415 1 378 175 12 702 100

2009 22 994 8 300 762 47 692 630

2010 4 779 6 533 704  73 032 610

2011 2 511 836 348 835 50 603 250

2012 3 224 8 437 775 108 162 724

(Részletes, cégekre adatok nélkül, nem lehet egyértelműen értelmezni az adatokat, például azt hogy mit 

jelent pontosan a 2011 évi adatsorban a 836 ezer tonna nem veszélyes hulladék.  Egy másik lekérdezés 

szerint  ez „Építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is) 826 471 

880 kg” és 2011 évben a Tárnoki Kőtörő Kft jelentette be a KDV-KTF-nek. Ez kb 600.000 m3 anyag, 

aminek csak a mozgatása is nagy környezetterheléssel járó esemény lehetett.)

2.6.1.3. Kiemelt hulladékáramba tartozó hulladékok

A kiemelt  hulladékáramok  közé  kerültek  a  termékdíjas  termékekből  keletkező  hulladékok is.  Ezek  –

részben veszélyes - hulladékfajták, amelyeknél csak az általánostól eltérő szervezési, biztonsági és kezelési

intézkedésekkel valósíthatók meg a környezetvédelmi törvényből adódó feladatok.

Ide soroljuk a következő hulladékokat:

• biológiailag lebomló szerves hulladékok 

• gumiabroncsok 

• kiselejtezett gépjárművek 

• építési és bontási hulladékok 

• állati eredetű hulladékok 

• hulladékolajok 
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• elemek és akkumulátorok 

• egészségügyi hulladékok 

• csomagolási hulladékok 

A hulladéklerakásról szóló 1999/31/EK irányelv alapján 2006, 2009 és 2016 évekre kellett volna a lerakásra

kerülő települési szilárd hulladék biológiailag lebontható részét ütemezetten csökkenteni, 25, 50, illetve 65%

arányban.  A  2012  évi  hulladékgazdálkodási  törvényben  nagyobb  időintervallumot  határoztak  meg  a

csökkentésre.  Egyes    területeken  (nyugat  magyarországi  sűrűn  lakott  városok)  az  irányelvek  szerinti

változások kedvező képet mutatnak, de a 9 hónapra kijelölt közérdekű szolgáltatónak nem érdeke a hatékony

hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása. 

A szelektív hulladékgyűjtés Tárnok önkormányzatának finanszírozásában alapszinten működik 2014-ben is. 

A diákok, a lakosság oktatása során meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a településen keletkező

hulladék minél nagyobb aránya szelektálásra, hasznosításra kerüljön. A lerakást mint ártalmatlanítást minél

jobban minimalizálni kell. Ennek érdekében  szelektív hulladékgyűjtési rendszert, hulladékgyűjtő szigetek

bővítését  kell  biztosítani.  A lakosság  körében  szükséges  a  szelektív  hulladékgyűjtés  népszerűsítése,  a

lakosság tájékoztatása a szelektív hulladékgyűjtés szükségességéről és hasznosságáról.

Tárnok  hulladékgazdálkodási  tervének  cselekvési  programja  szerint,  a  településen  még  4  db  szelektív

gyűjtősziget  kihelyezését  tervezik  1-2,5  m3 térfogatú  papír-,  műanyag,  fém  illetve  üveghulladék

gyűjtőedényekkel.

A távlati  tervekbe érdemes bevenni  egy  hulladékudvar létesítését,  ahol  a szelektíven gyűjtött  háztartási

hulladékok,  építési  törmelék  és  a  háztartásokban  keletkező  veszélyes  hulladékok  (festékes  göngyöleg,

akkumulátor,  szárazelem,  stb.)  gyűjtésére kerülne sor,  de ennek üzemeltetése költséges akkor is  ha nem

veszik igénybe a szolgáltatást.

Építési és bontási hulladék

Tárnokon 3 vállalkozás foglalkozik építési és bontási hulladék-hasznosítással. A Kőszig Kft a telephelyén 

EPS hulladékból gyárt könnyűbeton adalékot.  A Puhi-Tárnok Kft. 2011 óta évi 7-10.000 betonhulladékot 

használ fel a betonüzemében. A Tárnoki Kőtörő Kft.  2007-ben  2 230 t

2008-ban 9 219 t, 2009-ben 36 440 t, 2010-ben 65 827 t, 2011-ben 41 890 t, 2012-ben 103 519 t (építési-

bontási) hulladék hasznosítását jelentette be.
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Csomagolási hulladék

A csomagolási  hulladékokkal  kapcsolatos  részletes  szabályozás  foglalkozik.  Csomagolás  alatt  érthető  a

termék, áru befogadása, megóvása, kezelése, szállítása, értékesítése érdekében felhasznált csomagolóanyag.

Csomagolási anyagféleségek: műanyag, papír, karton, fém, fa, textil, üveg, kompozitok. A 2014. évben két

hulladékra  vonatkozóan  volt  szelektív  hulladékgyűjtés,  papírra  és  üvegre.  Házhoz  menő  szelektív

hulladékgyűjtés, PET palackra vonatkozóan működik jelenleg a  településen.

Biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmú hulladékok csökkentése

Az összetétel vizsgálatokban a biológiailag lebomló szerves hulladék magába foglalja a papírfrakciót (13%),

és  a  papírhulladékot  nem tartalmazó  bio-hulladékot  (22%).  A településen  a  2003.  évben  2  803  tonna

lakossági eredetű települési szilárd hulladék keletkezett.  Az EU irányelvben a 2008. évre 50%-os mértékűre

lett tervezve a lerakott települési szilárd hulladék szervesanyag tartalmának a csökkentése. Ezt az arányt

legfeljebb a téli hónapokban éri el az elszállított kommunális hulladék, amikor a zöldség-gyümölcs hulladék

mennyisége  mérsékelt  a  hulladékban.  A papír  és  a  műanyag  csomagolási  hulladékok  mennyiségének

csökkentése  nélkül  nem teljesíthető a hulladékgazdálkodási  törvényben meghatározott  szerves összetevő

csökkentés.

A zöldhulladék gyűjtése igen, a háztartási biohulladék gyűjtése nem folyik és a házi komposztálás sem

elterjedt a településen. 

A bio-  és  zöldhulladékok hasznosítása  helyi  szinten  is  megoldható  –  az  elkülönítetten  gyűjtött  bio-  és

zöldhulladékokból a termőföldek tápanyag-utánpótlására alkalmas komposzt keletkezik.  Tárnokon a  házi

komposztálás elterjesztését is szorgalmazni kell.

A többi, eddig nem részletezett hulladékfajta esetében kijelenthető, hogy a termékdíj visszaigénylés miatt, a

szervezett ártalmatlanítás, a szakmai sztenderdek szerint megoldottnak tekinthető.

• gumiabroncsok  (A hasznosítás  ellenőrzése  sürgős  feladat,  mivel  a  gumiabroncsok  lerakása  a

kommunális  lerakókban  2006-tól  nem  lehetséges.  A gumiszerelő  műhelyektől  elszállítják  a

használt abroncsokat a hasznosításukból élő vállalkozások, illetve az új gumiabroncs beszállítók,

a vásárlót nem terheli a hulladékelhelyezés költsége.)

• kiselejtezett gépjárművek (A járműbontók átveszik a forgalomból kivont járműveket, de illegális

konkurenciát,  potenciális  környezeti  veszélyt  jelentenek  a  fémhulladékként  értékesített,  nem

szakszerűen „szárazra tett” járművek. )

• állati  eredetű  hulladékok  (Tárnok  Nagyközség  Önkormányzatának  14/2004.  (V.  4.)  számú

rendelete  intézkedik  az  állattartásról  és  a  hulladékkezelésről,  a  hulladékártalmatlanításban  a

teherviselő a tulajdonos, ezért illegális elhelyezés Tárnokon is előfordult. )
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• hulladékolajok (A gépjármű szervizektől a szerződött partnerek elszállítják a hulladékolajokat, a

javíttatót nem terheli díjfizetés. )

• elemek és akkumulátorok (Az elemek akkumulátorok gyűjtése jelenleg is folyik az iskolákban

kihelyezett gyűjtőedényekben, de a környék nagyobb bevásárlóközpontjaiban is elhelyezhetők a

kimerült áramforrások, a kiégett világítótestek. Új akkumulátor vásárlásakor az eladó átveszi a

használtat. A hibás elektronikai eszközök, mint hulladék szintén leadhatók új vásárlása esetén, a

kereskedő köteles térítésmentesen átvenni azt.)

• egészségügyi  hulladékok  (Az  egészségügyi  hulladék  átvétele  országosan  megoldott,  az

intézményektől,  a  családorvosoktól  átveszik  a  speciálisan  ehhez  kialakított  konténerekben

gyűjtött  egészségügyi  hulladékot  az erre feljogosított  vállalkozások.  A lejárt  gyógyszereket  a

települési gyógyszertárakban lévő gyűjtőedénybe helyezheti díjmentesen a lakosság. )

2.6.2 Zajterhelés

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályait a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szabályozza,

a  környezeti  zaj-  és  rezgés  terhelési  határértékeket  a  27/2008.  (XII.  3.)  KvVM-EüM  együttes  rendelet

tartalmazza. 

Lakókörnyezetünket különböző eredetű zajok és rezgések befolyásolják, melyek bizonyos határértékeken túl

veszélyeztetik az emberi egészséget is. A környezetből származó zajterhelés eredete szerint lehet:

• ipari-, mezőgazdasági-, építési 

• közlekedési 

• egyéb eredetű 

 

Tárnokon belterületen jelenleg egy valószínűleg magasabb zajterheléssel járó ipari tevékenységet folytató

üzem van a, a Puhi-Tárnok Kft. betonüzeme, ami csak munkanapokon és nappali órákban üzemel. Ennek

zajterhelését érdemes lesz a jövőben ellenőriztetni,  zaj hatásterület  megállapítására kötelezni  a céget.  Az

üzem a 7-es út mellett helyezkedik el, így a megnövekedett  mértékű közlekedés miatt a járművek okozta

zajterheléssel  együtt jelentkezhet a zajhatás. A település szélén a vasút  mellett  üzemel egy autóbontó is,

aminek 100 m-es környezetében lakóházak találhatók, így szintén várható a munkavégzéssel kapcsolatos

zajhatás.

Zajcsökkentésre hatóságilag kötelezett ipari létesítményről, nincs tudomásunk a településen.

 

Az elmúlt  évben a tárnoki csatornahálózat bővítése okozott a határértéket meghaladó zajt, a házbekötések

során dolgozó munkagépek a jövőben is zavarhatják a környezetet.  A mélyépítési munka elkerülhetetlen
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velejárója volt a nagy teljesítményű munkagépek zajkeltése. Az egyes csatornaszakaszok esetében ez néhány

óraig, esetleg néhány napig okozott kellemetlenséget.  

Kisebb zajteljesítményű gépek kiválasztásával  a  zajhatás  mérsékelhető.  Az árkokból  a talaj  kitermelése

viszonylag gyorsan halad, így az egyes házaknál jelentkező  zavarás néhány óra alatt megszűnik. 

A megépült csatornahálózat  normális üzemelése gyakorlatilag zajszegény. A karbantartások, a tisztítások

ideiglenes zajhatással járó tevékenységek, de a bekövetkezés gyakorisága elenyésző. 

Összegezve  kijelenthető,  hogy  a  csatornahálózat  megépítése  és  üzeme  az  érintett  területen,  hosszabb

időszakra vetítve, nem emeli meg zavaró mértékben a környezeti zajt.

A mezőgazdaság két ágazata közül a növénytermesztés - tevékenységének helyszínéből adódóan-panaszokra

okot nem, vagy csak elvétve okoz. Jellemzően lakott területtől távolabb folytatják. Időszakosan (pl. szántás,

betakarítás,  repülőgépes  növényvédelem,  termék-fuvarozás)  terhelik  zajjal  környezetüket.  A kapcsolódó

helyi  feldolgozói  háttér  (szárítók,  gabonatárolók) száma nem jelentős,  és zaja sem terjed túl  általában a

mezőgazdasági  terület  (szérű) határán.  A mezőgazdasági  termékek árufuvarozásának hatása a nyári,  őszi

időszakban a közutak forgalmára jelentéktelen.

Az állattartással kapcsolatban leginkább az intenzív, kis helyigényű tartás okozhat lakossági panaszokat. Az

állattartás szabályozását (védőtávolság, egyedszám meghatározása, stb.) az önkormányzat helyi rendelettel

megoldotta.

Tárnok nagyközség megfelelő közúti és vasúti hálózattal rendelkezik - jó közlekedés-földrajzi helyzetben

van. Elsőrangú közlekedési kapcsolatban van a fővárossal és a szomszédos településekkel a 7-es főút és az

M7-es révén, de a Benta menti településekkel összekötő út is gyors összeköttetést teremt. A lakókörnyezet

egyes térségeiben elsősorban a közúti közlekedésből adódó zajszennyezések okoznak problémát. 

35



Tárnok nagyközség Környezetvédelmi Programja 2014-2019

Az építési, telephely létesítési  engedélyeztetési eljárások során a normákat meghaladó mértékű zajterhelést

engedélyezni  nem  lehetséges.  A  közlekedési  eredetű  zajok  mérsékelhetőek  az  úthálózat  folyamatos

karbantartásával,  zajszegény  burkolatok  készítésével,  vagy  a  terhelt  területek  sebességkorlátozásával.

Stratégiai zajtérkép a lakosszám miatt nem készült a településre, de erre vonatkozó törvényi kötelezés sincs. .

Vasúti zajterhelés

A település  belterületén  keresztülhalad  a  teljesen  átépített,  felújított  Bp-Székesfehérvár   vasútvonal.  A

rekonstrukció során a vasútállomást is felújították. A vasúti szerelvények a vonalon nagyobb sebességgel

közlekednek, ezért a sebesség okozta zajhatás megnőtt, a korszerű pályaszerkezet miatt a menetzaj kisebb

lett.  Összességében  ezért  arra  lehet  számítani,  hogy  a  magasabb  haladási  sebesség  miatt,  a  közepes

frekvenciákon  nőtt  a  zajteljesítmény.  A  vasútvonal  melletti  védendő  épületekben  nőhetett  a  vasúti

szerelvények keltette  zaj.  Ez különösen éjszaka,  a teherszállító  szerelvények áthaladásakor  lehet  zavaró,

ugyanis  ilyenkor  a  megengedett  zajszint  is  lényegesen  alacsonyabb.  .    A felújított  épületek  korszerű

nyílászárói  már  jelentős,  akár  38  dB  zajcsökkentő  képességgel  rendelkeznek,  ami  elfogadható  szintűre

mérsékeli a vasútvonal mellett is a zajhatást. A régi, rosszul záródó szerkezetek esetében ez a zajcsökkentő

hatás 10-12 dB, vagyis nem elegendő mértékű. 

Zajvédelmi szempontból jelentős konfliktust okoz a belterületen lakóterületet érintő vasútvonal. A probléma

feltárásához  ajánlatos  lenne  egy  nappali-éjszakai  zajmérést  végeztetni  a  Tárnokon  áthaladó  vasútvonal

mentén,  majd  az  adatok  birtokában  egyedi  megoldásokat  lehet  keresni  a  Környezetvédelmi  Program

következő felülvizsgálata során.  Az Európai Unió célkitűzése, hogy senki  ne legyen az egészséget  vagy

életminőséget veszélyeztető zajnak kitéve.  (Akár EU pályázatot lehetne arra is benyújtani, hogy a vasút

menti lakóházak ablakait, kicseréljék fokozott zajgátlásúakra!)

2.6.3. Oktatás, nevelés, képzés

Magyarországon  a  környezettudatosság  még  meg  sem közelíti  az  EU  által  elvárt  szintet.  A környezet

védelmének  előtérbe  kerüléséhez,  hosszú  távon  a  belső  motiváltságon  alapuló  környezettudatos

magatartásformák  alapján  létrejött  spontánul  is  fejlődő  cselekvések  a  legelőnyösebbek,  mert  olyan

területeken is  hatnak,  amelyek  nincsenek  közgazdaságilag,  vagy jogilag  szabályozva,  szemben  azokkal,

amelyeket a jogszabályi kényszerből vagy gazdasági érdekből végeztek el.

A környezeti tudat kialakításában, életkortól függően más és más eszközök lehetnek a segítségünkre. Ilyen

eszközök a:

• családi nevelés 

• intézményes oktatás (gyermek- és fiatalkori) 
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• média 

• önkormányzati hatáskörbe tartozó eszközök 

• társadalmi szervezetek által felvállalt oktató tevékenységek, példamutató cselekvések 

Családi nevelés: 

A  Föld  jövője  szempontjából  alapvető  jelentőségű,  hogy  a  felnövekvő  generációk  természethez,

környezethez való viszonyulásába beépüljön az empátia. A természet tiszteletére való nevelést a kisgyermek

korban  kell  kezdeni,  hogy  természetessé  váljon.  Fejlődésükkel  párhuzamosan  az  alapvető  normák

tudatosítását (nem szemetelünk, rendben tartjuk környezetünket, nem pazarlunk, az elhasznált termékeket, a

csomagolóanyagokat szelektáljuk, stb.) el kell végezni. Jó esetben ez a már a családban is így történik.

 Intézményes oktatás:

Felnőtt korban nehéz és lassú folyamat a környezethez való viszonyt megváltoztatni, ezért meghatározó – a

családon  kívül  érvényesülő  hatás  –  az  iskola  és  az  óvoda  szemléletformáló  szerepe.  Az  oktatási

intézményekben  megismert  szemléletet  a  gyerekek  hazaviszik,  ami  változást  eredményezhet  szüleik

gondolkodásmódjában is.  Az óvodák pedagógiai programjának fontos eleme kell, hogy legyen a környezeti

nevelés.

Az általános iskola az alsó tagozatában a környezetismeret és az osztályfőnöki órák keretében van lehetőség

a  környezet-  és  természetvédelem kérdéseivel  foglalkozni.  Az  osztálykirándulások,  a  természetben  -  pl.

erdőben,  vízparton -  megtartott  órák az  ott  szerzett  élmények  segítségével  hozzájárulhatnak  a  szemlélet

elmélyítéséhez. Felső tagozatban a földrajz, a biológia, a kémia, a fizika és az osztályfőnöki órák az aktuális

tananyaghoz kapcsolódóan keretet adnak a környezetvédelem kérdéseinek a gyerekek életkorának megfelelő

szintű  megismerése.  A szaktárgyi  órákon  kívül  érdemes  ökológiai  szakkört  szervezni.  Terepen  végzett

megfigyelések, téli madáretetés, savas eső programba való bekapcsolódás, vízi élőhelyek vizsgálata, felszíni

vizek minőségének követése, önálló kiselőadások tartása, stb. színes program lehet az érdeklődő tanulók

számára.  Hasznos   az  iskolában,  -  esetleg  önkormányzati,  civil  szerveződési  segítséggel  -   iskolakertet

kialakítani,  melyben  különböző  növényi  társulások  bemutatására,  tanulmányozására  van  lehetőség.  A

tápanyag  utánpótlás  biztosítására  ki  lehet  egy kisebb  komposztálót  is  alakítani,  ahova  a  gyerekek  akár

otthonról is hozhatják a szerves konyhai hulladékot.  Ezzel a szelektív hulladékgyűjtés gyakorlatban való

bemutatása is részben megalapozható. (Tárnokon, az általános iskola felső tagozatosai  az elmúlt tanévben

konyhakert  kialakításához  kaptak  segítséget  a   Benta-Körtől  -Állat,  Természet  És  Környezetvédők

Egyesülete-)  

37



Tárnok nagyközség Környezetvédelmi Programja 2014-2019

Régóta jól működő tevékenység volt az iskolák által szervezett papírgyűjtés, ami némi pénzforrást is jelentett

a tanulók kirándulásaihoz. Ez kiegészült a fémhulladékok gyűjtésével is.  A hulladékgazdálkodási törvényi

szabályozásának átalakítása miatt,  ez a tevékenység a régi eljárással  a jövőben nem folytatható,  mivel  a

hasznosító szervezetek pénzt nem fizethetnek ki a hulladékkezelési engedéllyel nem rendelkező iskoláknak a

hulladékért. Bízunk benne, hogy környezetvédelmet irányító állami szervek valamilyen módon korrigálják

ezt a jogszabályi gátat, mert egy jól működő, nagy hulladék mennyiséget mozgató, a felnövekvő generáció

szemléletét befolyásoló lehetőséget szüntettek meg egy elegendően át nem gondolt jogszabály-módosítás

egysíkú bevezetésével.

Média

A környezetvédelmi szemlélet formálására készülő, számítógéppel elérhető weboldalak száma lassan

nő.  Rengeteg  példa,  adat  és  gyakorlati  megoldások  sora  is  megtekinthető  a  tematikus  keresések

eredményeképpen. Az ifjúság és a felnőtt lakosság szemléletformálásához érdemes a tematikus weboldalak

aktualizált  linkjeit  elhelyezni  az  önkormányzati  weblapokon,  hogy  a  kevésbé  gyakorlott  számítógép

felhasználók is megtalálhassák az információkat.

A rendkívül népszerű, weblapon futó közösségi játékok között is több olyan (angol nyelvű) on-line

játék van, ami bizonyos  környezetvédelmi jellegű tudatformálást is végez. Itt a virtuális világokat építő,

rendszeres  „munkavégzést”  igénylő  játékokra  gondolhatunk,  ahol  már  egyszerűbb  környezetvédelmi

szempontú  megítélések is szükségesek a jó teljesítéshez. (Például a farmer nem trágyázhatja túlzottan a

földjét a jó termés érdekében, mert környezeti kárt okoz és ezzel jelentős gazdasági kárt terhel rá a program.)

Környezetvédelmi  jellegű  papír  alapú  folyóirat,  újság  nem  létezik,  nincs  olyan  rendszeresen

megjelenő periodika sem ami ezt a szerepet ellátná. A gazdasági világváltság óta ilyen jellegű kiadvány sem

jelent meg tudomásom szerint. 

Az ingyenesen terjesztett televíziós csatornákon sincs olyan a környezettudatra ható műsor, amely

kielégítené a nézők ilyen érdeklődését.  A kábelcsatornák közül  igazából  az Ozonenetwork csatornán (és

honlapon)  lehet  környezetvédelmi  információkat  kapni  nap-mint  nap,  de  ez  a  csatorna  csak  a  nagyobb

szolgáltatóknál  érhető  el.  A HírTv-n  létezik  egy Környezetvédelmi  magazin,  de  műsorideje  elégtelen  a

tudatformáláshoz. Az MR1 Oxigén című műsora heti egy alkalommal jelentkezik és a 20 perc műsoridő csak

néhány színes hír ismertetésére elegendő.

A  szelektív  hulladékgyűjtés  és  a  környezet  tisztasága  évente  egyszer  téma  a  médiában,  a

kampányszerűen évente ismétlődő TeSZedd napok propagálásával. 

Az írott és az elektronikus média kedvenc témája nyáron az allergizáló polleneket termelő növények, főleg
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legagresszívebben ható képviselőjük,  a parlagfű.  A pollenszórás időszakában akár naponta jelennek meg

erről cikkek, tudósítások. Bár a parlagfű visszaszorítása az ország területén csak kormányzati szinten és több

éves következetes munkával valósítható meg, nagyon fontosak a térségi, központilag és a települési szinten

szervezett akciók is. 

Önkormányzati lehetőségek:

Egy település  vonatkozásában a  környezeti  adatok,  a  fejlesztési  elképzelések  és  a  beavatkozás  hatósági

eszközei  az  önkormányzatnál,  illetve a  polgármesteri  hivatalban jelennek meg,  így a  polgár-  és  egyben

környezet-barát települési önkormányzatnak elmulaszthatatlan feladatai is vannak ezen a téren. 

A  helyi  környezeti  nevelés  és  a  társadalom  környezettudatos  szemlélete  kialakításának  lehetséges

kiindulópontja a helyi környezeti problémák feltárása és a helyi értékek tudatosítása. Az önkormányzatok

jelentős  hatást  érhetnek  el  a  megfelelő  szintű  és  tartalmú  tájékoztatással,  például  a  területen  található

természet-  és  környezetvédelmi  értékekről,  állapotukról  és  a  védelmükben  tett  intézkedésekről,  a

hulladékgazdálkodás korszerű módszereinek, az egyes hulladékfajták egymástól elkülönített gyűjtésének a

megismertetésével és népszerűsítésével.

Fontos, hogy a környezeti képzés különféle formái egymással összehangoltan, egymás hatásait erősítsék. A

környezetvédelmi ismereteknek az oktatásával és terjesztésével - az állami, önkormányzati intézmények és

más szervezetek bevonásával, valamint közszolgálati hírközlő szervek igénybevételével - elő kell segíteni,

hogy a lakosság környezeti kultúrája növekedjen. Az önkormányzatoknak a település környezet állapotára és

védelmére vonatkozó információkat a lakossággal fórumokon kell megosztania.

Ezen túlmenően számos kezdeményezést ajánlott támogatni a különböző alapjaikból pl. táborok , környezeti

nevelő programok, rendezvények, a kultúrált szabadidő eltöltését – s így a környezeti nevelést is – szolgáló

parkok; erdei óvoda és iskola programok szervezése az intézmények számára; zöldterület illetve játszótér

fejlesztések/korszerűsítések,  amelyek  közvetetten  szolgálják  a  környezeti  nevelés  ügyét.  Információs

kiadványok megjelentetésének támogatásával hozzájárulhat a szélesebb rétegek természeti környezetünkről

való ismeretterjesztéséhez.

Lehetőség nyílik az  önkormányzatok számára az Európai  Autómentes Naphoz történő csatlakozás,  mely

rendezvény nem csak a kerékpáros közlekedés népszerűsítéséhez, de a környezettudatosságra neveléshez is

jó alkalom. (A már 10. éve megrendezett „3 falu 2 keréken” mozgalom támogatása is ilyen lehetőség, de

ajánlatos lenne bevonni a kerékpározás hívein kívüli lakosokat is!)

A társadalmi szervezetek által felvállalt tevékenységek:

A Benta Kör tagjai évente egy-két alkalommal pl. szemétgyűjtési akciót rendeznek, amikor a települések
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külterületéről megkísérlik eltávolítani az illegálisan lerakott szemetet. Ezekbe az akciókba érdemes bevonni

az kis- és nagy-diákokat is.

Aktív, tenni kész emberek számára még számtalan lehetőség kínálkozik a felsoroltakon kívül is a környezeti

nevelésben,  melyek  feltárása  és  kidolgozása  az  önkormányzat,  a  pedagógusok  és  a  civil  önszerveződő

csoportok együttműködése által valósítható meg.

2.6.4  Környezetbiztonság

A  környezetbiztonság  fogalomkörébe  azok  a  biztonságunkat  veszélyeztető  események  és  folyamatok

tartoznak,  amelyek  egyrészt  természeti  (földrengés,  árvíz,  szélviharok,  erdőtűz  stb.),  másrészt  emberi

eredetűek (pl. környezet-károsítással is járó ipari, közlekedési katasztrófák)

Egy jól működő lakóközösség számára elengedhetetlen a globális és a helyi szintű biztonság megteremtése,

ennek keretében a fenntartható fejlődés környezetbiztonsági  garanciáinak szavatolása.  Nemzetközi  szintű

fórumokon  is  kiemelt  fontossággal  kezelik  a  környezetbiztonság  ügyét,  amelynek  időszerűségét  az  élet

igazolja  a  különböző  súlyos,  ipari  eredetű  környezeti  katasztrófák  bekövetkezésével.  Magyarországi

viszonylatban eddig a folyók, tavaszi, koranyári  „menetrend szerinti” árvizei jelentették a valódi próbatételt,

az  időjárás  eddig  „mérsékelt”  égövi  volt.  Az  elmúlt  évek,  az  idei  év  azonban  szokatlan  hevességű,

gyakoritású viharok formájában nyári „felhőszakadásokat” hozott, amikor is nagy mennyiségű csapadékvíz

elvezetését kell biztosítani, a havária helyzet elkerülése érdekében. Ehhez a befogadók vizsgálata szükséges,

valamint a sok helyen hiányzó árokrendszer kiépítése és a meglévő elvezető árkok folyamatos karbantartása

és felülvizsgálata. A rendkívüli események minden esetben a lakosságot, valamint a természetes és épített

környezetet is veszélyeztetik, így a problémával való foglalkozás elengedhetetlen. (Az időjárás változásának

hatása, Romániában, Szerbiában hegyvidéki környezetben, sohasem látott áradásokat hozott, ami falvaket,

városokat öntött el, sok emberélet esett áldozatul.) 

A Benta patak magaslati vízgyűjtőjének alsó szélén, a mélyponthoz közel lévő Tárnok számára, egy 80-100

mm csapadékot hozó 1-2 órás zivatar, akár időszakos árvizet is eredményezhet, ami jelentős károkat okozhat

a meglévő infrastruktúrában. 

A közösségi környezetvédelmi szemlélet és - tudatformálás nélkülözhetetlen feltétele, hogy az kiterjedjen a

társadalom minden rétegére, az alapismeretektől a szakismeretig. Ennek érdekében iskolarendszerű és az

iskolarendszeren kívüli képzés, tájékoztató előadások és szóróanyagok szükségesek. A környezettudatosság

fejlesztésének igen fontos területei a nevelés, az oktatásképzés, a művelődés, a tömegtájékoztatás, valamint a

kutatás.

Fontos, hogy a környezeti képzés különféle formái egymással összehangoltan, egymás hatásait erősítsék. A
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környezetvédelmi ismereteknek az oktatásával és terjesztésével - az állami, önkormányzati intézmények és

más szervezetek bevonásával, valamint közszolgálati hírközlő szervek igénybevételével - elő kell segíteni,

hogy a lakosság környezeti kultúrája növekedjen. Az önkormányzatoknak a település környezet állapotára és

védelmére vonatkozó információkat a lakossággal fórumokon kell megosztania.

3.   KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM CÉLJAI

A környezetvédelmi program stratégiai alapelvei a - Nemzeti Környezetvédelmi Programmal összhangban -

a legfontosabb hazai és nemzetközi környezetpolitikai alapelvek, amelyek három fő csoportba sorolhatók:

• A környezetvédelemben mára már hagyományosnak tekintett alapelvek (pl. az elővigyázatosság, a

megelőzés,  a  helyreállítás,  a  felelősség,  az  együttműködés,  a  tájékoztatás,  a  nyilvánosság  és  a

„szennyező fizet” elve).

• A  fejlett  országok  környezeti  kormányzati  tevékenysége  alapján  számunkra  példaértékűnek

tekinthető  további  alapelvek  (a  megosztott  felelősség;  az  átláthatóság  biztosítása  a  tervezés,

döntéshozás, finanszírozás, megvalósítás és ellenőrzés során; kiszámíthatóság a szabályozásban és a

finanszírozásban;  számonkérhetőség,  világos  célok,  mérhető  teljesítmények;  partnerség,

szubszidiaritás, addicionalitás, többszörös hasznú intézkedések). 

• A fenntartható fejlődés alapelvei.

A környezeti célállapot meghatározása során különböző szintű programokra, koncepciókra kell figyelemmel

lenni.  A környezet  védelmét  a  társadalmi-gazdasági  fejlődés,  a  terület-  és  településfejlesztés  egyidejű

biztosításával kell megvalósítani. A különböző szintű fejlesztések, elképzelések összehangolása nem  könnyű

feladat.

A települési környezetvédelmi programnak az eredményes végrehajtás érdekében összhangban kell lennie a

magasabb  -  országos  és  regionális szintű  célokkal  és  kötelezettségekkel,  de  helyi  adottságok

figyelembevételével készülhet el.

Tárnok esetében a következőkkel összhangban kell a programot elkészíteni:

• módosított Településrendezési Terv 

• módosuló Hulladékgazdálkodási terv 

• vonatkozó önkormányzati rendeletek 
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3. 1. Célkitűzések és feladat meghatározások az egyes környezeti elemek 
védelmének érdekében

A  környezetvédelmi  programmal  összhangban  szükséges  egy  környezeti  jövőkép  kialakítása  Tárnok

nagyközség számára. El kell érni, hogy az emberek belső igényévé váljon az egészséges környezet és mindez

párosuljon egy fenntartható, környezettudatos magatartás, életszemlélet kialakításával. Ennek megfelelően a

környezetvédelmi koncepciónak magában kell foglalnia

Az általános célkitűzések a következők: 

- A természeti erőforrásokkal való gazdálkodásban a fenntartható fejlődés elvének figyelembevétele. A

település  adottságaihoz  illeszkedő,  a  környezeti,  társadalmi  és  gazdasági  szempontokat  egyaránt

figyelembe vevő fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése. A környezeti,  táji  és természeti

értékek megóvása, helyreállítása.

• A társadalom és környezet harmonikus kapcsolatának biztosítása: a lakosság egészségi állapotának 

javítása, a megfelelő életminőséghez szükséges környezeti állapot megőrzése, javítása, illetve 

helyreállítása - azaz az egészséges környezet feltételeinek biztosítása. Az emberi egészséget károsító,

veszélyeztető hatások csökkentése, megszüntetése. 

• A gazdasági fejlődésben a környezeti szempontok érvényesítése. A gazdasági fejlődést úgy kell 

megvalósítani, hogy a növekvő jólét csökkenő környezetterheléssel járjon együtt. Környezetbarát, 

környezetvédelmi ipar fejlesztése, versenyképes termelési és szolgáltatási technológiák alkalmazása.

• A környezeti folyamatokkal, hatásokkal, valamint a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos 

ismeretek, tudatosság és együttműködés erősítése.

A helyzetértékelés segítségével megállapíthatók azok a célok, amelyeket a településeken meg kell valósítani

annak  érdekében,  hogy  a  környezet  állapota  a  kívánt  elvárásoknak  megfeleljen.  A  kitűzött  célok

megvalósításához  elengedhetetlen  a  hatóságokkal,  a  lakossággal,  a  civil  szervezetekkel,  az  ipari  és

mezőgazdasági vállalkozásokkal  a környezetvédelem terén még szorosabb együttműködés kialakítása.

A települési környezetvédelmi program célja a környezeti problémák feltárása mellett azok megoldásához

szükséges  lehetőségek feltárása  is,  a  célok  eléréséhez  szükséges  feladatok  meghatározásával.  A konkrét

célok, illetve az ezek eléréséhez szükséges feladatok az adott terület fejezeteiben jelennek meg.

A következőkben Tárnok nagyközség Környezetvédelmi Programjának részleteit közöljük, az egyes 

eljárások táblázatokba foglaltuk

A Környezetvédelmi Program kiemelt területei és  rövid magyarázatuk:

Levegőkörnyezet védelem A  rossz,  a természetestől lényegesen eltérő levegőminőség  

veszélyezteti   az  emberi  egészséget, degradálja az élőhelyek állapotát, akadályozza a 
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területhasználatot, ezek következményként rontja az objektív és szubjektív életminőséget.

Talaj és Vízvédelem  A  rossz  talajállapot a természetestől eltérő vízminőség  veszélyezteti   az  

emberi  egészséget, degradálja a vízi- és vizes élőhelyek állapotát, akadályozza a területhasználatot, 

ezek következményként rontja az objektív és szubjektív életminőséget

Természetvédelem, lakott környezet védelme, erőforrás gazdálkodás  A jó állapotú  természeti  

területek  a  különböző  rekreációs  tevékenységek  színterei és jelentős lakhatási vonzóerőt 

jelentenek. A környezet központú település kialakítás, üzemeltetés növeli a letelepedő lakosok 

számát, fokozza a megtartóerőt. 

Hulladékgazdálkodás  Az egyedek és közösségek környezetterhelésének csökkentéséhez 

elengedhetetlen, de áttételesen a  vizek  védelme  és  esztétikai szempontok  egyaránt megkövetelik  

ezen problémakör kezelését. 

Környezeti nevelés, szemléletmód változtatása  A  jó  környezetállapot  hosszú  távú  

biztosításának  záloga,  a  Program megvalósításának, sikerességének és folytatásának elsődleges 

fontosságú területe. 

A  környezet  egyes  elemeire  lényeges  hatással  bíró,  az  önkormányzat feladat-  és  hatáskörébe  tartozó  

tevékenységi  területek,  és  a  környezeti elemek alapján a Program  összefoglalja a tennivalókat. Az 

alfejezetek minden környezeti elemre és környezetgazdálkodási  szakterületre  kiterjednek,  egy  szöveges  és

egy  táblázatos  részből állnak. A szöveges részben az állapotfelmérés során feltérképezett környezetvédelmi 

problémák   kezeléséhez adunk vázlatos magyarázatot. 

Az egyes eljárások prioritását is jelezzük az első oszlopban: P1- sürgős; P2-fontos, minél előbb hozzá kell 

kezdeni; P3- ha van rá szabad kapacitás elkezdik 

A program fejezet táblázatainak célja a program célkitűzéseinek integrált, tömör és átlátható összefoglalása. 

A feladatokat kiváltó okok, hatótényezők, a kitűzött 

célok és a feladatok rövid ismertetése mellett a határidőket és a végrehajtásban résztvevők megnevezését is 

tartalmazzák. 

A  környezetvédelmi  problémák  megoldása  hosszú  távú, tervezett,  tudatos  tevékenységet  igényel,  

melyet  a  Program  alapján  kidolgozott  helyi rendeletek,  intézkedések segítségével  lehet leggyorsabban  

megvalósítani.  A  Környezetvédelmi  munkatársnak éves  Környezetvédelmi  Intézkedési  Tervet  és  ennek 

részeként   éves   Lakossági   Tájékoztatót  kell  összeállítania,  melyekben  a  különböző  környezetvédelmi

problémák és ezek megoldására az adott évben kitűzött célok, feladatok ütemezése kerül be. A település

környezetvédelmi feladatainak  megvalósítására a polgármesternek és a jegyzőnek kiemelt figyelmet kell

fordítania.
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3.1.1 Levegő tisztaság védelem

A levegőkörnyezet  alakulásában a  kültéri  és  beltéri  levegő minősége egyaránt  szerepet  játszik.  A külső

települési környezetben kialakuló légszennyezettség mérséklése általánosan elfogadott feladat, nem kellően

ismert  azonban  a  beltéri  levegőminőség  egészségre  gyakorolt  hatása.  Tekintettel  arra,  hogy  az  ember

életének  jelentős  részét  zárt  környezetben  éli,  alapvető  fontosságú  lenne  az  ott  előforduló  anyagok

egészségkárosító  hatásának  megismerése,  a  kiküszöbölés  és  megelőzés  érdekében.  A  beltéri  levegő

minősége függvénye a kültéri levegőnek, mert aktív levegőminőség szabályozás, tisztítás nélkül a kültéri

szennyezők természetes és mesterséges szellőzéssel bejutnak a lakóterekbe.  

Téli időszakban a fűtés és a közlekedés a legnagyobb hatású levegőminőség módosító tényező, vegetációs

időszakban a közlekedés mellett  a  por, a pollenek,  a kerti  hulladék égetések,  a mezőgazdasági  termelés

szaghatásai  jelentik a minőséget befolyásoló fő tényezőket. 

Tárnok belterületének teljes  csatornázásával, az átemelők megépülésével még egy sajátos, eddig kevésbé

ható tényező is társul az ismert légszennyezőkhöz, a szennyvízrendszerben keletkező bűzös gázok és gőzök

kijutása a lakott belterületen.

A szennyvíz színe és szaga

A szennyvíz állapota (kora) jól jellemezhető a színével és szagával. A szennyvíz színét és szagát alapvetően a

benne lévő szennyező anyagok kémiai értelemben vett minősége határozza meg. A kommunális szennyvizek

friss állapotában jellegzetesen világos barnásszürke színűek. A szín ez idő előrehaladtával fokozatosan söté-

tedik, ami közvetlen kapcsolatban van a fokozatosan meginduló mikrobiológiai folyamatokkal.

Oxigén hiányában a biológiai reakciók eredményeként olyan új komponensek (pl. fémszulfidok) keletkez-

nek, amelyek jól érzékelhető, fokozatosan sötétülő tónust adnak a víznek.

A biológiai folyamatok jelentős mértékben befolyásolják a szennyvíz szagát is. A berothadó szenny-

vízben fokozatosan nő a kellemetlen szagú illékony vegyületek (pl. illó zsírsavak, H2S) mennyisége. 

A szennyvíz szagának és színének objektív minősítése nehezen megoldható feladat;  különösen igaz ez a

szagra, ami a szennyvíz manipulációval kapcsolatban igen sokszor merül fel. A szag a legtöbb esetben in-

kább szubjektív hatás, aminek karaktere, intenzitása, „kellemetlensége” nehezen minősíthető. Éppen ezért a

legtöbbször emberi érzékeléssel történik. A legfontosabb, a kezeletlen szennyvizeket leggyakrabban jellemző

szaganyagok és minősítő tulajdonságaik az alábbi táblázatban láthatók:
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Vegyület Kémiai képlete A szag jellege
Határkoncentráció (mg/l)

Detektálási Felismerési

Ammónia NH3 szúrós 17 37

Dimetil-szulfid (CH3)2S fokhagyma 0,0001 0,001

Difenil-szulfid (C6H5)2S fokhagyma 0,0001 0,0021

Etil-merkaptán CH3CH2SH rothadt káposzta 0,0003 0,001

Hidrogén-szulfid H2S záptojás <0,00021 0,00047

Metil-amin CH3NH2 halszag 4,7 0,02

Metil-merkaptán CH3SH rothadt káposzta 0,0005 0,001

Szkatol C5H9N fekália szag 0,001 0,019

Vajsav C4H8O2 édeskés kellemetlen – 0,001

i-Valeriánsav C5H10O2 édeskés kellemetlen – 0,0006

A csatornarendszer, az átemelők működése során, a víz pangásakor kialakuló anaerob körülmények

közepette,  műtárgyak  kiszellőzőin  át,  esetenként  távozhat  olyan  bűzös  gáz/gőz  (pl  kénhidrogén)  amely

estében számítható lenne egy koncentráció. A gázok szaghatásának mérésére létezik „olfaktometrikus mérés”

,  de  ez  csak  tájékoztató  jellegű  adat,  nem szállítható  a  terepre  a  berendezés,  objektív  módszerrel  nem

kalibrálható, vagyis nem fizikokémiai módszerrel mérik, hanem egy gyakorlott „szagló” hasonlítja össze az

szag-intenzitásokat. 

Az átemelők elhelyezésénél, az áramlási viszonyok beállításánál a tervezők általában törekednek arra, hogy

kiküszöböljék a szennyvíz  berothadását  és  az ezzel  járó  szagemissziót.  (Reméljük a Tárnokon kiépített

rendszer tervezői is így jártak el.)

A megfelelően tervezett kiszellőzőkre 6-8 évig aktív töltetű biofiltereken át juthat a csatornagáz. A szennyező

kénhidrogént  „készítő”  szulfátredukáló  bacilusok  életfunkcióinak  gátlását  az  átemelőnél  a  legtöbb

rendszerbe  épített  nitrátadagoló  csökkenti  úgy,  hogy  a  szennyvízbe  oxigénforrásként  nitrátion  tartalmú

folyadékot  adagol  egy  automata  berendezés.  Az  oxidatív  vízállapot  közel  100%-ban  gátolja  a

szulfátredukálók  működését,  vagyis  a  gáz  keletkezését.  (Sokat  javítana  a  lakóházakból  folyó  szennyvíz

stabilitásán  ha  a  mosószerekben  csak  ballasztanyagként  használt  nátriumszulfát  mennyiségének,  akár

jogszabályi úton való  jelentős csökkentése, ami a kénhidrogén forrás szulfátion mennyiségét mérsékelné az

áramló szennyvízben.)

 Levegőminőség ellenőrzés, javítás 

jelzés  A kiváltó ok  Cél Szükséges beavatkozás Határidő, 
gyakoriság

Ügykezelő, 
segítők

LM-1

P3

Ipari, 
mezőgazda-
sági eredetű 
porszennyezés

 A  levegőminőség 
javítása,  
zöldfolyosók  
létrehozása az 
élővilág számára, 

Mezővédő  erdősávok,  fasorok  
ültetésének előírása  a szántóföldi  
parcellák  határain  és  a  határ nagyobb 
forgalmú útjai mellett gazdasági  és  
kereskedelmi hasznosítású területek  

Évente 
felülvizsgálni

Körny.véd. mts.; 
kontroll: 
Környezetvédel
mi civil 
szervezetek 
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konfliktus mentes  
környezet 
kialakítása .

körül „zöld gyűrű” kialakítása őshonos 
fákból, cserjékből 

tagjai

LM-2

P3

Közlekedési 
eredetű 
porszennyezés

A  levegőminőség  
javítása,  a 
lakosság számára, 
konfliktus mentes  
környezet 
kialakítása .

A víz- és csatornahálózat kibővítését 
követően, szilárd burkolatú, illetve 
pormentesített burkolatok telepítése, 
nyári időszakban pormentesítő locsolás. 

I. lépcső: 
2015 
éves 
költségvetési 
tervek, 
pályázatok

Polgármester/
jegyző
Műszaki 
munkatárs 

LM-3

P2

Telephelyi 
eredetű 
porszennyezés

A  levegőminőség  
javítása,  a 
lakosság számára, 
konfliktus mentes  
környezet 
kialakítása .

A KDV-KTF-től be kell kérni a két 
kiemelt nagyságú ipari vállalkozás (1. , 
3. ) környezetvédelmi engedélyét, 
hulladékkezelési engedélyét, a telephely 
engedélyét, LAL lapjait (pont és diffúz 
források) ellenőrzésre. 
(Ajánlott 5 és 7. számú esetében is )

2014, majd 
évente a 
bevallásokat 
bekérni a 
vállalkozások
tól

Jegyző, 
Körny.véd. mts.; 
kontroll: külső 
szakértő, 
Környezetvédel
mi civil 
szervezetek 
tagjai

LM-4

P3

Lakossági 
avarégetés, 
hulladéktüzelés

A  levegőminőség  
javítása,  a 
lakosság számára, 
konfliktus mentes  
környezet 
kialakítása .

Tájékoztató anyagok készítése, az 
elégtelen oxigénellátás melletti, nedves 
kerti hulladékok égetésekor felszabaduló
veszélyes légszennyezőkről. A 
műanyaghulladék égetésekor 
felszabaduló bűzös, karcinogén anyagok 
megismertetése a lakossággal. Jegyzői 
figyelmeztetések, bírságok.

Egész évben, 
de különösen
az idények 
előtt

Jegyző,  
Körny.véd. mts.; 
kontroll: 
Környezetvédel
mi civil 
szervezetek 
tagjai

LM-5

P2

Poralergia 
tünetek

A  levegőminőség  
javítása,  a 
lakosság számára, 
konfliktus mentes  
környezet 
kialakítása .

Az allergén gyomok elleni hatékony 
védekezés, a parlagterületek 
kultúrállapotban tartásával, többszöri 
kaszálással, a bolygatott területek 
helyreállításával

Minden év 
nyara

Jegyző,  
Körny.véd. mts.; 

LM-6

P1

Bűzhatás a 
szennyvíz 
átemelőknél

A  levegőminőség  
javítása,  a 
lakosság számára, 
konfliktus mentes  
környezet 
kialakítása .

Panasz esetén ellenőriztetni a 
szolgáltatóval az átemelők 
bűzmentesítésére szolgáló filter 
állapotát, a nitrát adagoló rendszer 
üzemét. Levegőszennyezési bírság 
kivetését kezdeményezni, (KDV-KTF) 
ha nem szűnik a jelenség.

Folyamatos 
(elsősorban a
nyári 
melegben 
érezhető)

Jegyző,  
Körny.véd. mts.; 

LM-7

P1

Téli 
időszakban 
szénmonoxid 
mérgezés a 
lakásban

A hibás működés 
megelőzése/jelzése
a lakáson belül 
üzemelő 
atmoszférikus 
gázkészülékeknél

A régi építésű házakban még 
engedélyezve volt a lakótéren belül az 
atmoszférikus üzemű kazán, vízmelegítő.
Hibás kémény, a jó légzárású ablakok, 
elszívóberendezés üzemeltetése füstgáz 
visszaáramlást okozhat és a lakók 
szénmonoxid mérgezést szenvedhetnek. 
Hatékony kémény ellenőrzések, szakmai 
segítség, CO jelzőberendezések, oktatási 
anyagok készítésének támogatásával 
életeket menthetnek, mérgezést 
előzhetnek meg.  (Érdemes felmérni a 
nyílt égésterű gázüzemű vizmelegítőket, 
mert azok egész évben veszélyeztetnek. )

2014 telétől, 
minden fűtési
idény 
előtt/alatt

Jegyző, 
Körny.véd. mts.; 
kéményseprők, 
gázszogáltatók,
Környezetvédel
mi civil 
szervezetek 
tagjai
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3.1.2 Vízvédelem, talaj, talajvíz, csapadék,  szennyezett víz használat, ellenőrzés 

A vízvédelem magában foglalja a felszíni vizek, a felszín alatti vizek védelmét, valamint a környezetkímélő

vízgazdálkodást.  A víz - mint  alapvető életfeltétel  és korlátozottan előforduló erőforrás felhasználásának

feltételeit a területi adottságoknak megfelelően kell megállapítani. A felszín alatti víz esetében biztosítani

kell  az egyensúlyt a felszín alatti víz kitermelése és utánpótlódása között, és törekedni kell arra, hogy a

felszínről  beszivárgó víz ne szennyezze el a felszín alatti  vízkészleteket.  A felszíni  vizek igénybevétele,

terhelése csak olyan módon történhet, amely a természetes folyamatokat és a vizek mennyiségi, minőségi

megújulását nem veszélyezteti. A település szempontjából fontos a megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása,

továbbá a szennyvízcsatorna-hálózat rákötések mielőbbi befejezése .

jelzés  A kiváltó ok  Cél Szükséges beavatkozás Határidő, 
gyakoriság

Ügykezelő, 
segítők

T-V-1

P1

A talajvizet, az 
azt megcsapoló 
Benta patakot  
régóta terhelik 
a  talajvízbe 
szivárgó 
emésztők. 

Szennyezés  
megszüntetés, 
vízminőség 
javítása 

A  szennyvízcsatorna hálózatának  kiépítése
után  ösztönzés  a  rákötésekre, a tározók 
megszüntetése 

2014-15 Jegyző, 
Körny.véd. 
mts.; 
kontroll: 
Környezetvédel
mi civil 
szervezetek 
tagjai

T-V-2

P2

A  csapadékvíz-
elvezető 
rendszer  egyes 
területeken nem
megfelelő, a 
záporok 
intenzitása nőtt.

Fenntartható  
vízgazdálkodás  
(táj-  és  
természetvédelmi  
szempontokkal) 
Belvíz  károk  
megelőzése,  a 
meglévő  rendszer 
hatékonyabbá 
tétele

A  csapadékvíz-elvezető  rendszer  átfogó 
felülvizsgálata  (kül-  és  belterület,  
összehangolás a szomszédos érintett 
településekkel) 
Ökológiai  vízgazdálkodási  alprogram  
indítása   
Szükség esetén új csapadékvíz-elvezető 
árkok kialakítása.

2014-15, 
majd 
évenként a 
tapasztalato
k 
összegzése

Polgármester/je
gyző
Műszaki mts.

T-V-3

P2

A természetes 
vizek véletlen, 
vagy szándékos
szennyezése

 A  vízszennyezés  
szankcionálása és 
megelőzése

A kutak, csapadékcsatornák és a 
szennyvízcsatorna-hálózat  szúrópróbaszerő
ellenőrzésével  az  illegális  csapadékvíz-  
és  szennyvíz bekötések feltárása, 
megszüntetés

2014-
folyamatos

Jegyző, 
Körny.véd. 
mts.; 
kontroll: külső 
szakértő, 

T-V-4

P2

Lakóingatlanok
nem 
csatlakoznak  a 
csatornahálózat
ra, illetve 
rákötik az 
esőcsatorna 
vizeket is 
hasznosítás, 
elvezetés 
helyett.

Csökkenteni a 
talajvízszennyezést
, kiküszöbölni az 
esőzések alatti 
szennyvízhígulást, 
volumennövekedés
t, ami súlyos 
működési zavart 
okoz az 
átemelőkben, 
tisztítóban.

A csatornahálózatba illegálisan bevezetett 

szennyvíz és/vagy csapadékvíz folyamatos 

felderítése, a  közműpótlóval, szikkasztóval 

rendelkező háztartások ösztönzése a 

meglévő hálózatra való rácsatlakozás 

ösztönzésével, ennek egyik fontos eszköze 

lehet a talajterhelési díj konzekvens 

alkalmazása, valamint az illegális esővíz 

bevezetésre kivethető pótlólagos 

szennyvízdíj pótlék rendeleti definiálása . 

2014-
folyamatos

Jegyző, 
Körny.véd. 
mts.; 
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(Pl : ház alapterület x éves csapadék= Y m3 

x csatornadíj Ft/m3)
T-V-5

P1

A 
csatornázatlan 
területek 
rákötését 
szabályozó 
rendeletek 
változtak

Módosítani az 
önkormányzati  
rendelkezéséket a 
jogszabályi 
megfelelőség 
biztosítására 

2012. évi CLXXXV. tv.  kihirdetésével, új
szabályozást nyert a települési folyékony
hulladék  fogalma  is.  A  korábbi
szabályozástól  eltérően,  a
vízgazdálkodásról  szóló  1995.  évi  LVII.
törvény  IX/A.  épültek  be   „  a  nem
közművel  összegyűjtott  háztartási
szennyvíz  begyűjtésére  vonatkozó
közszolgáltatás” régebbi szabályai. Ezt át
kell  vezetni,  mert  a  rendelkezést
kijátszók,  csak  hatályos  rendeletek
alapján szankcionálhatók. 

2014- Jegyző, 
önkormányzati 
testület

T-V-6

P1

Esővíz 
hasznosítás 
nincs, a 
„szürkevíz” 
hasznosítás 
fogalmát nem 
ismerik

Csökkenteni a 
drága, 
energiaigényesen 
előállított ivóvíz 
használatát a 
háztartásokban és a
szolgáltatásokban

Esővíz gyűjtők felszerelése az tetővizek 
gyűjtésére, használatuk propagálása a ház 
körüli vízigények kielégítésére (kedvezőbb 
kertlocsolásra, mint a maradék klór tartalmú
ivóvíz, vagy a bizonytalan összetételű  
talajvíz, kútvíz. A „szürke víz” fogalmának 
megismertetése, az új építésű házakhoz 
ajánlják a belső csatorna hálózat ehhez 
alkalmas kialakítását.

2014- Jegyző, 
Körny.véd. 
mts.; 
külső 
vízminőségi 
szakértő 
bevonása

T-V-7

P2

A  földmedrű  
eső és belvíz 
csatornák 
feltöltődése  
növeli  a belvíz 
veszélyt

A csapadékvíz, 
talajvíz elvezetés 
javítása

 Áttervezés, adatgyűjtés, a  nyílt  
csapadékvíz-elvezető  árkok  rendszeres 
tisztítás (esetleg záportározók építése)

2014-
folyamatos

Jegyző,  
Körny.véd. 
mts.; 

T-V-8
*

P3

Csatornázott 
terület talajvíz 
szennyezettségi
állapota

Ellenőrizni, hogy 
Tárnok területén 
nem nő a nitrát-
szennyezett terület,
csökken az egyéb  
szennyezettség.

A Benta Kör kezdeményezésére  egy 
belterületi, egy ligeti és egy a vasút és a 7-
es út közötti kútból vettek 2014-ben 
vízmintát az ÉTV szakembereivel. (Követni
a talajvíz vízminőség változását a 
csatornára kötött háztartások  közel 100%-
ra növelése után)

2014, 
2016, 2018

Jegyző,  
Körny.véd. 
mts.;  
Benta Kör

 *A költségeket az önkormányzat környezetvédelmi alapjából biztosítják.

3.1.3  Talajvédelem, zöldterület számbavétele, megőrzése, bővítése 

A termőföld  feltételesen  megújuló,  korlátozottan  rendelkezésre  álló  erőforrás,  így a  termőképességének

megőrzése  kiemelkedő  jelentőségű  feladat.  Az  intenzív  mezőgazdasági  termelés  hosszú  távon  károsan

megváltoztatja  a  talajok  termékenységét,  szerkezetét,  ezért  megfelelő  területhasználati  struktúrát  és

agrotechnikát kell alkalmazni. Mérsékelni kell a talajdegradációs folyamatokat, meg kell szüntetni az azt

kiváltó antropogén hatásokat. A belterületi növényesült területeket gondozni kell.

A település szerkezete, infrastrukturális ellátottsága rendezettsége nagymértékben befolyásolja a lakosság

egészségi állapotát és az életminőséget.
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jelzés  A kiváltó ok  Cél Szükséges beavatkozás Határidő, 
gyakoriság

Ügykezelő, 
segítők

ZT-1

P1

A  zöldterületek 
mi-nőségi,  
mennyiségi 
növelése, 
meglévők 
állapotának  
szinten  tartása, 
javítása

Esztétikus utcák, 
zöldterületek

 Zöldfelület-fejlesztési terv elkészítése, a 
parkok, zöldterületek tervszerű kezelése, a 
temetőben lévő fák gondozása, a 
Szőlőhegy tervszerű fásitása 

2014-től Körny.véd. Mts.
közmunka
Civil 
szervezetek 

ZT-2

P1

A  téli  sózást 
jogszabályi 
előírás  alapján  
csak  az utakon  
lehet  alkalmazni.
A  sózás  a  fákat 
és  a virágágyakat
is  károsítja 

A környezeti 
károk 
csökkentése

Szabályozni és ellenőrizni a házak előtti  
járdán és a közutakon végzett 
síkosságmentesítés anyagát. Murva, 
homok, faforgács, fahamu esetleg 
kálciumklorid alkalmazása. Érvényt 
szerezni a konyhasót tiltó 
rendelkezéseknek.  (Az üzletekben árulnak 
nagy kiszerelésben  ipari sót télen!) 
Kedvező árú Sóskúti aprókavics nagybani 
beszerzése, lakossági vásárlás könnyítése.

2014-től  
téli 
időszakban

Jegyző, 
Körny.véd. mts.
Civil 
szervezetek 

ZT-3

P2

A  községben  
vannak olyan  
közterületek,  
ahol 
hiányos  a  
zöldfelület

A  településkép  
javítása, 
minőségi élettér

Utak,  utcák,  terek  fásítása,  fasorok,  
sövények telepítése (őshonos fafajok és 
bokrok, régi ellenálló gyümölcsfajták), 
utcai virágágyások telepítésének 
ösztönzése, nagybani kedvező árú 
beszerzés szervezése

2014-től 
folyamatosa
n

Körny.véd. mts.
Civil 
szervezetek 

ZT-4

P2

Új játszótér 

kialakítása  

A kisgyerekes 
anyák életterének
kialakítása, 
kommunális 
szolgáltatással 

Bekerítve, éjszaka zárt területen érdemes 
megépíteni , más településeken a 
tapasztalatok nem jók,  több millió forint 
értékben kihelyezett eszközöket tehetnek 
tönkre, az ittas vandálok.

2014-15 Polgármester, 
Jegyző, 
Körny.véd. mts.
Civil 
szervezetek 

ZT-5

P3

A Benta-patak 
parti sávjának 
rehabili-tációja, 
ökológiai
zöldfolyosóvá 

alakítása őshonos
patak-menti 
növénytársulással

A  településkép  
javítása, 
minőségi élettér, 
rekreációs terület

Tervezés, együttműködő, támogató 
vállalkozások keresése, (földmunka, 
előnevelt növények), lakosság bevonása a 
telepítésbe
(Ajánlatos egyetemekkel felvenni a 
kapcsolatot, mert a környezet-védelmi, 
természetvédelmi szakos hallgatók, 
szakdolgozati témaként felmérik, 
részben/egészben megtervezik, 
folyamatában vizsgálják, minimális 
támogatást igényelve. Ez az lehetőség 
egyéb szakismeretet igénylő programok 
esetében is igénybe vehető!)

2014-től Polgármester, 
Jegyző, 
Körny.véd. mts.

ZT-6
P1

Kert, konyhakert 
kialakítás, 
művelés 
terjesztése, 
biogazdálkodás 
segítése

Az iskolába járó 
diákok, az új 
építésű házakba 
betelepült városi 
lakók segítése

A Benta Kör kerti szerszámokat vásárolt a  
Tárnoki II. Rákóczi Ferenc Sportiskolai 
Általános Iskola számára, hogy a felsősök 
az iskola kertjében kialakított ágyások 
művelését végezhessék. Kiterjeszhető a 
támogatás, oktatás, hogy a falusi 
gyökerekkel nem rendelkező betelepült 
családok  is a látványkert, a füvesítés 
mellett zöldségkertet készítsenek a saját 

2014- Körny.véd. mts.
Civil 
szervezetek, 
biogazdálkodók 
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szükségletek kielégítésére. Kertbarát 
mozgalom segítése, a biogazdálkodásban 
jártas egyének, szervezetek bevonása.

3. 1.4  Természet- és tájvédelem 

A természet- és tájvédelem magában foglalja a helyi- és országos jelentőségű, műemlék és természetvédelmi

oltalom alatt álló értékek védelmét, az ökológiai egyensúly megőrzését, illetve a védetté nem nyilvánított

területek  környezetbarát  használatát.  Törekedni  kell  a  káros  antropogén  hatások  mérséklésére,  a

megelőzésre, illetve a már károsodott területek állapotának helyreállítására, rekultivációjára.

jelzés  A kiváltó ok  Cél Szükséges beavatkozás Határidő, 
gyakoriság

Ügykezelő, 
segítők

T-É-1

P1

A  természeti  
értékek 
kijelöléséhez,
fenntartásához 
szakszerű 
kezelés 
szükséges .

A  védetté 
nyilvánítandó  
élhelyek  
állapotának  
megőrzése,  javítása

Helyi  jelentőségű  védett  természeti  
területek  kijelölése, lajstromozása, 
időszakos monitorozása  (botanikai  
vizsgálatok 
stb.) , a területek kezelése (gyomirtás, 
kaszálások stb.)

A  helyi  szinten  védett területek  kezelője 
az önkormányzat

2014- Jegyző, 
Körny.véd. mts.
Civil 
szervezetek 

T-É-2

P1

A  helyi  
szinten  
védetté 
nyilvánított 
területek  
védelme  az 
önkormányzat 
feladata 

A megmaradt 
természeti  értékek  
védelme

A  természeti  területek védelmére nincs 
pénzeszköz és ember 
A  helyi  szinten  védett  területek  
felügyelése (önkéntes  polgári  
természetőrök  és/vagy önkormányzati  
természetvédelmi  őr  vagy mezőőr 
alkalmazása stb.) Együttműködés a védett  
területek  tulajdonosaival és a rendőrséggel

2014- Jegyző, 
Körny.véd. mts.
Civil 
szervezetek 

T-É-3

P2

Vannak  még 
védelemre 
érdemes ter-
mészetközeli 
élőhelyek a 
településen

A  természeti,  táji  
értékek 
megismerése, 
megőrzése

A  védelem  alatt  nem  álló  természeti  és  
táji értékek feltérképezése  (botanikai  és  
zoológiai vizsgálatok) Helyi  
természetvédelmi  területek  kijelölése 
(Szőlőhegy, Kőbánya),  kezelési tervek  
elkészítése  és  tájékoztató  táblák 
kihelyezése

2014- Jegyző, 
Körny.véd. mts.
Civil 
szervezetek 

T-É-4

P3

A  vizek 
medreinek  
feltöltődése  a 
vízi  
élővilágot,  a  
turisztikai  és  
horgászati  
hasznosítást is 
veszélyezteti

A  természeti  
értékek 
fenntartása,  a  
vízminőség  
javítása,  
iszapképződési 
folyamat lassítása
Hasznosítási  
funkciók 
biztosítása

A Horgásztavak  és  a Benta patak  táj-  és  

természetvédelmi  szempontú  

állagmegőrzése  (a tónál : vízutánpótlás a 

Bentából,  mindkettőnél:  

uszadék/iszapeltávolítás,  vízinövények  

irányított telepítése, tájhonos  fafajok  

ültetése a parton,  a tóban mestersé-gesen 

létrehozott úszóláp telepítése az 

eutrofizáció ellen, stb.)

2014- KDV-VIZIG, 
Jegyző, 
Körny.véd. mts.
Civil 
szervezetek 

50



Tárnok nagyközség Környezetvédelmi Programja 2014-2019

T-É-5

P3

Szomszédos 
településekkel 
érintkező, 
vagy közös 
természeti 
értékek vannak

Megfelelő állapot 
teremtése az 
önkormányzat 
területét részben 
érintő értékek 
bemutatásához, 
tervezett 
használatához

A Fundokia völgy, mint Natura2000 terület
a Szőlőhegynél van, a megközelítés 
megoldása, kitáblázása, turisztikai útvonal 
kijelölése A rehabilitált Benta patak 
Biatorbágytól Százhalombattáig folyik, 
felmérni a teljes patakvölgyet. (ZT-5-el 
részben azonos)

2014- Körny.véd. mts.
szomszédos 
települések,  
Civil 
szervezetek 

T-É-6

P3

Alig van  
tájhonos erdő. 
Az  ültetettek  
kis  ökológiai  
értékű,  
fajszegény 
erdőfoltok

A tájkép 
gazdagítása, az 
őshonos  élővilág  
védelme.

Erdőtelepítés, fasortelepítés tájban honos 
fákkal A  tájidegen  faültetvények  (pl.  
invazív akácosok) fokozatos felváltása 
őshonos, tájra jellemző fafajokkal (ha a 
talaj  víztartalma elegendő) 

2014- Körny.véd. mts.
Civil 
szervezetek 

3.1.5  Hulladékgazdálkodás 

A hulladékgazdálkodás során elsődleges cél a megelőzés. Arra kell törekedni, hogy a termelés és fogyasztás

során minél kevesebb hulladék keletkezzen. A keletkező hulladékok elhelyezését és ártalmatlanítását úgy

kell megvalósítani, hogy az a környezeti elemek minőségére és az emberi egészségre nézve ne jelentsen

kockázatot. Ez a különböző típusú hulladékok esetében eltérő módon valósítható meg.

jelzés  A kiváltó ok  Cél Szükséges beavatkozás Határidő, 
gyakoriság

Ügykezelő, 
segítők

HP-1

P1

A  településen  
az  illegális 
hulladék
lerakások 
szennyezik  a 
talajt  és  a  
vizeket,   
rontják a 
lakosság  
hulladék 
elhelyezési 
fegyelmét  

Tiszta környezet, 
környezettudatossá
g,  
Nagyobb 
hulladékelhelyezés
i  fegyelem, 
megelőzés 

Illegális  hulladéklerakók  felmérése,  
felszámolása 
Az  illegális  szemétlerakás  
megakadályozása [tiltótáblák,  ellenőrzés,  
szankcionálás. Az illegálisan kihordott 
hulladék vizsgálata,  (pl. a hulladékban 
lévő jellemző anyagok, papírok, levelek 
utalnak arra, ki a szennyező )

2014-től Körny.véd. mts.
közmunkások
Civil 
szervezetek 

HP-2

P1

A  veszélyes, 
eletronikai  
hulladék  az 
elszállítandó 
kommunális  
hulladékba, 
majd a lerakóba
kerül

Veszélyes, 
elektronikai  
hulladék  nem 
kerülhet  a  
kommunális 
hulladékba 

Lakossági  elektronikus és veszélyes  
hulladék-gyűjtési  akció 
(pl. a lomtalanítás idején)

2014-től  Jegyző, 
Körny.véd. mts.
hulladékátvevő
Civil 
szervezetek 

HP-3

P2

A  
zöldhulladék, 
biológiailag 

A  kommunális  
hulladék 
mennyiségének  

Kerti komposztálás népszerűsítése, 
támogatása,  komposztálók  kialakításának 
ösztönzése, zsákos rendszer 

2014-től 
folyamatosa
n

Körny.véd. mts.
Helyi 
szakirányú 
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bomló hulladék
számos célra 
hasznosítható

csökkentése 
A   hulladéklerakó 
élettartamának 
meghosszabbítása

továbbfejlesztése úgy, hogy lehetőség 
legyen időnként saját beszállítású anyag 
fogadására  (tájékoztató  anyag  
összeállítása,  mozgalom szervezése civil 
szervezetekkel, kommunális 
díjkedvezmény megállapítása, komposztáló
keretek, zsákok biztosítása, stb.)

vállalkozás
Civil 
szervezetek 

HP-4

P2

A szelektív 
hulladék-
gyűjtés 
módjainak
vizsgálata 
(szigetes, 
házhozmenő),
bővítése. A 

közintéz-

ményekben a 

bővített

szelektív 

gyűjtés 

biztosítása.

A  kommunális  
hulladék 
mennyiségének  
csökkentése  az 
újrahasznosítható 
anyagok 
visszanyerése, az 
ökológiai lábnyom 
csökkentése

A kommunális hulladékszállítás 2013 óta 

kijelölt átvevővel megoldott a nagyközség 

hulladékkezelése. A biológiailag lebomló 

és az újrahasznosítható hulladékok 

mennyiségének szelektív gyűjtésével, 

kedvezőbb feltételeket lehet teremteni a 

hulladék átvevők számára, hogy megérje 

nekik a következő pályázaton indulni. Házi

szelektív gyűjtés módszertanának átvétele 

ebben gyakorlott települési szervezetektől. 

(Ajánlatos egyetemekkel is felvenni a 

kapcsolatot, mert a környezetvédelmi, 

természetvédelmi szakos hallgatók, 

szakdolgozati témaként felmérik, 

részben/egészben megtervezik, 

folyamatában vizsgálják, minimális 

támogatást igényelve. )

2014-15 Polgármester, 
Jegyző, 
Körny.véd. mts.
Civil 
szervezetek 

HP-5

P2

Iskolai, 
szelektív 
lomtalanítási és
papírgyűjtési 
akciók  
szervezése

A hulladék 
mennyiségének  
csökkentése  az 
újrahasznosítható 
anyagok 
visszanyerése, az 
ökológiai lábnyom 
csökkentése

Oktatási anyagok átvétele az informatív 
honlappal rendelkező hulladék oldalak 
linkelése az önkormányzati honlaphoz.  
Megkeresni a módját az eddigi iskolai 
hulladékgyűjtési akciók szervezésének (az 
új hulladékos  jogszabályok értelmezési 
zavarok miatt 2015-től nehezítik a 
hasznosítható papír iskolai gyűjtésének 
kifizetését!)

2015- Jegyző, 
Körny.véd. mts.
Civil 
szervezetek 

HP-6

P2

Hulladékgazdál
kodási terv 
felülvizsgálata, 
új terv készítése,
tudatformálás.

Csökkenteni a 
kevert, nem 
hasznosítható 
hulladékok 
mennyiségét

Az új hulladéktörvénynek megfelelő 
szabályozás bevezetése, a helyi 
ártalmatlanítási lehetőségek kihasználása 
(helyi építési hulladék, zöldhulladék 
hasznosítók bevonása), a lakosság 
hulladéktermelési gyakorlatának 
átalakítása, fórumok, ötletpályázatok 
szervezése, a Az ökológiai lábnyom 
fogalmának megismertetése, a drasztikus 
csökkentéséhez mozgalom szervezése 
(nyugat-európai minták átvétele)

2014- Jegyző, 
Körny.véd. mts.
Civil 
szervezetek 

HP-7

P3

Utcai, temetői 

szemetelés, 

rendezvénye-

Csökkenteni a 
közterületi 
szemetelést

A potenciális szemetelési helyeken növelni 
a szelektív hulladékgyűjtők számát, az 
ürítést megszervezni.  A rendezvényeken 
támogatni a nem eldobható, vagy az 

2014- Jegyző, 
Körny.véd. Mts.
Közmunkások,
Civil 
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ken keletkező  

szemét

újrahasznosítható eszközök használatát. A 
temetőkben elkülönítve gyűjtetni a 
komposztálható és a vegyes hulladékot.

szervezetek 

3.1.6  Zajterhelés

A lakosság egészségének védelme érdekében a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem feladata a meglévő

káros  zajterhelés  csökkentése,  valamint  új  terhelés  kialakulásának  megakadályozása.  A fő  hangsúlyt  a

megelőzésre  kell  fektetni,  ami  helyi  szabályozási  rendszer  kidolgozásával  már  a  tervezési  időszakában

megvalósítható.

jelzés  A kiváltó ok  Cél Szükséges beavatkozás Határidő, 
gyakoriság

Ügykezelő, 
segítők

Z-1

P2

A környezeti 
zaj 
növekedése

Korlátozni a 
környezet zajosságát

Zajvédelmi szempontú növényzet 
telepítése (fasorok, sövények) a 
forgalmasabb közlekedési útvonalak, 
vasútvonal mentén, zajszint mérések 
végzése a probléma megismeréséhez, 
zajcsökkentéshez térkép elkészítése, 
meglévő építési területek besorolása az 
adottságok és a lehetséges zajszintek 
szempontjából. (Lakóházak között, 
nyáron akár az éjszakai üzemű kültéri 
klímaberendezés saját zaja 
meghaladhatja a 35 dB-es éjszakai 
határértéket, ami nyitott ablaknál már 
zavaró!) 

I. lépcső: 
2015
Évente 
felülvizsgálni

Körny.véd. mts.; 
zajvédelmi 
szakértő

Z-2

P2

Telephelyi 
eredetű 
zajszennyezés
, 
rendezvények
zajkibocsátás
a

A zajcsökkentés,  a 
lakosság számára, 
konfliktus mentes   
környezet 
kialakítása .

A KDV-KTF-től be kell kérni a két 
kiemelt nagyságú ipari vállalkozás (1. , 
3. ) környezetvédelmi engedélyét, 
hulladékkezelési engedélyét, a telephely 
engedélyét, zajkibocsátási határozatot, a 
zaj hatásterületet, ellenőrzésre. 
(Ajánlott az 5. számú esetében is )
Rendezvények esetében a jegyző adja ki 
a zajkibocsátásra az engedélyt. Elő lehet 
írni a folyamatos zajszint mérést is. 

2014, majd a 
hatóságilag 
előírt  
ellenőrző 
zajmérések 
eredményeit  
bekérni a 
vállalkozások
tól

Jegyző, 
Körny.véd. mts.; 
kontroll: külső 
szakértő, 
Környezetvédel
mi civil 
szervezetek 
tagjainak 
tapasztalatai

Z-3

P1

Szórakozóhel
yek, üzletek, 
köztéri 
munkavégzés,
építkezések 
zaja

Korlátozni a 
környezet zajosságát

Panaszok esetében, a jegyzőnek ki kell 
vizsgálni, ha van eszköz és hozzáértő 
személy az apparátusban meg kell 
méretni, ha nincs külső szakértővel kell 
méretni a kifogásolt zajszintet. Az építési
engedélyezési terv zajfejezetét mindig 
meg kell nézni, mit terveztek (ha nincs 
hiánypótlást kell kérni)

esetenként Jegyző, 
Körny.véd. mts.; 
kontroll: külső 
szakértő, 

Z-4

P2

Külterületen 
zajos 
tevékenység

Korlátozni a 
természetes 
környezet zajosságát

Ha zajos járművek (quad, crossmotor), 
munkagépek az engedélyezettnél 
zajosabbak, be kell avatkozni, az ember 

Egész évben, 
de különösen
az idények 

Jegyző, 
Körny.véd. mts.; 
kontroll: 
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keltette zaj elűzi a vadon élő állatokat, a 
biotop károsodik, szegényedik.  Zavarja 
a rekreációs területhasználatot. 

előtt Környezetvédel
mi civil 
szervezetek 
tagjai

3.1.7  Fenntartható fejlődés alternatív energiafajták, hatékony fűtés, világítás

A fejlett világban ma már természetes, hogy az alternatív energiafajták alkalmazása kötelező lesz a „high

tech”  vállalkozások  és  a  környezettudatos  polgárok  számára.  Az  ökológia  lábnyom  számítása,  az  új

technológiák bevezetése az önkormányzatok számára is követendő példa.

jelzés  A kiváltó ok  Cél Szükséges beavatkozás Határidő, 
gyakoriság

Ügykezelő, 
segítők

EG-1

P2

Kiaknázatlan 
lehetőségek 
feltárása a 
megújuló 
energia-
források  
haszno-sítása 
területén

Megújuló 
energiafajták 
prioritása, aktív és 
passzív 
energiatakarékosság 
A  környezetbarát  
energiaforrások 
megismertetése, 
alkalmazásának 
elterjesztése

Megújuló energiafajtákra alapozott 
fűtéskorszerűsítési, épületenergetikai-
korszerűsítési program, zéró CO2 
emisszió, takarékos vízhasználat 
megvalósítása elsősorban az 
önkormányzati intézményekben. 
Megújuló  energiaforrások  
népszerűsítése a lakosság  körében

2014-
Évente 
felülvizsgálni

Körny.véd. mts.; 
külső szakértő

EG-2

P1

Intézményi 
felújítások 
tervezése

A mai kor 
kihívásainak 
megfelelő passzív 
energiamegtakarító 
rendszer kialakítása, 
alternatív források 
bevonása. Lakosság 
tájékoztatása a 
tényleges adatokról. 

Az  önkormányzat  szerepe  fontos  ezen
technikák  terjesztésében,  megfelelő
példamutatással úttörő szerepe van az új
technológiák  hatásainak  bemutatásában.
Az  önkormányzati  fenntartású
intézményekben  az
energiahatékonyságát célzó beruházások
középtávon  megtérülhetnek,  a  kisebb
energia  költségek  miatt.  Épületek
esetében  elsősorban  külső  szigeteléssel
és  a  nyílászárók  cseréjével  lehet  sok
energiát  megtakarítani.  Víztakarékos
csaptelepekkel,  automata  rendszerekkel
pedig  a  vízfelhasználás  mértéke
csökkenthető.  Napelemes,
napkollektoros  melegvíz  rendszert
érdemes telepíteni az Idősek Otthonába,
ahol a vízfelhasználás folyamatos.  

2014- Jegyző, 
szakértők, 
Körny.véd. mts.; 
képviselők

EG-3

P2

Fényszennye-
zettség 

Mérsékelni az 
energiaszámlát és a 
nagyközség háttér 
fény 
szennyezettségét

Közvilágítás, intézmények belső 
világításában energiatakarékos izzók 
használata, cseréje. (Iskolákban, 
irodákban, lakásokban  óvatosan kell 
eljárni a világítási eszközök cseréjével, 
mert a kompakt fénycsövek és LED-
lámpák néhány  szűk spektrális sávban 
sugárzó fénye miatt, még nem 

2015 évi 
költségvetés 
előkészítése 

Jegyző, 
Körny.véd. mts.; 
kontroll: külső 
szakértő, 
Környezetvédel
mi civil 
szervezetek 
tagjai

54



Tárnok nagyközség Környezetvédelmi Programja 2014-2019

egyértelmű, hogy orvosilag igazoltan 
nem terheli-e túlzottan a látást az 
izzók lecserélése. Olvasásra sokkal jobb 
a halogén izzók folytonos sávú 
sugárzása, vagy esetleg a kevert 
fényforrások (izzó+ kompakt)  
használata!)

EG-4

P3

Fűtési 
időszakban 
levegő 
szennye-
zettség 

A környezet 
terhelésének 
csökkentése

Megújuló erőforrások használatára 
vonatkozó tanulmánytervek adaptálása 

2015- Jegyző, 
Körny.véd. mts.; 
kontroll: külső 
szakértő, 

EG-5

P1

Magas 
papírhaszná-
lat

Elektronikus 
rögzítés erősítése, 
kevés példányszámú
nyomtatás

Zöld beszerzések támogatása, pl. 
irodaszerek, újra haszno-sított papír 
használta.

Egész évben Jegyző, 
Körny.véd. mts.; 
kontroll: 
Környezetvédel
mi civil 
szervezetek 
tagjai

3.1.8   A környezettudatos életvitel, a szemléletmód változtatása

jelzés  A kiváltó ok  Cél Szükséges beavatkozás Határidő, 
gyakoriság

Ügykezelő, 
segítők

KT-1

P2

A település 
környezetvé-
delmi  
problémáinak 
megismerése,  
információ-
hiány, 
a hozzáférés  
lehetőségei

Hatékony  
szemléletformálás 
A  környezeti  
információkhoz 
való  törvényes jog 
biztosítása
Megbízható  
környezeti 
adatok  gyűjtése  és
közzététele

A  környezeti,  környezetvédelmi,  
környezet egészségügyi,  környezeti  
nevelési  információk eljuttatása a helyi 
és kistérségi írott és elektronikus sajtóba 
(az önkormányzat honlapja) a civilek 
által nem hozzáférhető környezeti 
információk megnyitása a lakosságnak.
Időszakos környezetvédelmi intézkedési 
terv elkészítése és beszámolás az 
Önkormányzat munkájáról lakossági 
fórum keretében.

2014-
Évente 
felülvizsgálni

Körny.véd. mts.; 
esetleg külső 
szakértő

KT-2

P2

A  helyi  
természeti  és 
építészeti  
értékek  
megismertetés
e  
megőrzésüket 
segíti 

A  helyi  értékeket  
ismerő
és  tisztelő,  
környezettudatos  
szemlélet  és  
gondolkodásmód 
kialakítása 

Óvodások  és  iskolások  környezeti  
szemléletének  kialakítása,  a  környezet-
és  természetvédelem,  a  környezet-
egészségügy részeinek integrálása a 
tantárgyakba 
Oktatáshoz,  neveléshez  kiadványok  
készítése  a  helyi, 
térségi természeti és építészeti értékekről
(amennyire lehet illeszteni a módosuló 
tantervhez!)
Környezetvédelmi szakkör létrehozása

2015 évi 
kezdet

Körny.véd. mts.; 
Környezetvédel
mi civil 
szervezetek 
tagjai

KT-3

P3

A természeti 
értékek 
méretei, a 
környezet-

Régióban lévő 
természeti értékek 
közös használata, 
kiterjedt 

A szomszédos településekkel való 
együttműködés erősítése, kistérségi 
szintben való együttgondolkodás a 
környezetvédelem területén. A régió civil

2015 Körny.véd. mts.; 
régiós 
környezetvédelm
i civil 
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védelmi 
problémák 
hatásai 
túlterjednek a 
közigazgatási 
határokon

környezetvédelmi 
problémák együttes
kezelése

szervezeteinek bekacsolása a közös 
fejlesztésekbe, akciók, rendezvények 
szervezésébe, kiadványok elkészítésébe; 
vagy éppen tervezésbe, kivitelezésbe.

szervezetek 
tagjai

KT-4

P3

Nem  
megfelelő  
környezettudat
ot nélkülöző 
szemléletmód

Szemléletformálás, 
tájékoztatás

Környezetvédelemmel  kapcsolatos  
programok,  rendezvények,  kiállítások,  
látogatások szervezése, támogatása

2015- Jegyző, 
Körny.véd. mts.; 
Környezetvédel
mi civil 
szervezetek 
tagjai 

KT-5

P1

Hiányos a 
szakismeretük,
lényeges  
információk  
hiányában 
döntenek  a 
képviselők 

A  döntések  
szakmai 
megalapozása,  a  
döntéshozók  
szemléletformálása

Nyilvános  előadássorozat  szervezése  
képviselők,  külső  bizottsági  tagok  
számára  az aktuális környezetvédelem 
témakörében

2014- Körny.véd. mts.; 
Környezetvédel
mi civil 
szervezetek 
tagjai, szakértők

3.1.9 A Környezetvédelmi Program megvalósulásának követése

jelzés  A kiváltó ok Cél Szükséges beavatkozás Határidő, 
gyakoriság

Ügykezelő, 
segítők

KP-1

P2

A  Program  
sikeres  
megvaló-
sításához 
részletes 
tervek 
kidolgozásár
a,   
folyamatos 
tájékoztatásr
a 
van szükség

A  Környezetvédelmi
Program  
feladatainak 
ütemezett, sikeres 
végrehajtása 

A lakosság tájékoztatása  a  
programokról,  a  környezet állapotáról  
és emberi  egészségre  gyakorolt 
hatásáról 
Önkorm. Környezetvédelmi  Intézkedési 
Terv  összeállítása és  Tájékoztató  
készítése,  közzététele  a  község  
honlapján  (a Környezetvédelmi  
Program  és  a  Nyilvános Környezeti 
Információs Rendszer alapján)

2015 év 
elején 
kezdődhet

Körny.véd. mts.; 
esetleg külső 
szakértő

KP-2

P1

Ha nincs  az 
apparátusban
olyan 
személy,  aki
koordinálná, 
irányítaná,  
felügyelné  a
KP  
végrehajtását

A  Környezetvédelmi
Program  
feladatainak 
ütemezett, sikeres 
végrehajtása 

Környezetvédelmi  munkatárs  
megbízása  a 
K. Program koordinálásával

2014 évi ö.k. 
választások 
után

Jegyző, új 
testület

KP-3

P1

Nincs  
elkülönítve  
környezetvé
delmi  célra 
elegendő

Reguláris 
önkormányzati 
környezetvédelmi  
tevékenységek,  az új
KP egyes 

Tárnok éves költségvetésén belül „Zöld 
költségvetés”  elkülönítése  a  K. 
Program  Éves 
Környezetvédelmi  Intézkedési  
Tervének 

2014 vége-
2015 eleje

Polgármester, 
jegyző, 
költségvetési 
bizottság, 
testület
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pénzösszeg eljárásainak  
finanszírozása.

végrehajtására Körny.véd. mts.; 

KP-4

P3

Széleskörű 
társa-dalmi 
kommuni-
káció, 
egyeztetés 
szükséges a 
K. Program 
végrehajtásá
hoz

A  K. Program  helyi 
bázisának  
megteremtése,  
információ-  és  
tapasztalatcsere

Folyamatos, interaktív  kapcsolattartás  
és  együttműködés a helyi és kistérségi 
civil szervezetekkel a K. Program 
végrehajtásában

2015- Jegyző, 
Körny.véd. mts.; 
Környezetvédel-
mi civil 
szervezetek 
tagjai 

4. A települési Környezetvédelmi Program megvalósításának eszköztára

Az  előző pontban  meghatározott  célok,  feladatok  megvalósítása  érdekében  ki  kell  építeni  a  szükséges

eszközrendszereket. A legfontosabbak a következők:

1· A Program sikerének  egyik  alapfeltétele  a  megfogalmazott  célokra  épülő,  és  az  átfogó  intézkedési

feladatok megvalósulását ellenőrző évenkénti Beszámoló elkészítése. 

2· A fenntartható fejlődés  települési  szinten történő megvalósításának egyik  leghatékonyabb eszköze  a

lakosság szemléletformálása. 

3· A  korszerű  környezetgazdálkodás  beépítése  az  önkormányzati  intézmény  tevékenységébe.

(Engedélyeztetési eljárások, tervezés, stb.) 

4· Környezeti állapotrögzítő, megfigyelő rendszerek üzemeltetése, adatbázisok létrehozása szükséges. Az

üzemeltetett  adatbázisok  lehetőséget  adnak arra,  hogy a  település  környezetében beállt  változásokat

nyomon lehessen követni, a beavatkozásokat időben meg lehessen tenni. 

5· Saját és külső források megteremtése. A külső források megszerzéséhez pályázatokat kell készíteni. A

legtöbb esetben a pályázatok saját részt követelnek meg, ezért az önkormányzat feladata, a rendelkezésre

álló anyagi forrásokból a saját rész elkülönítése. 

4.1 A települési Környezetvédelmi Program felülvizsgálata, beszámoló 
készítése

A KP sikere attól függ, hogy a benne foglalt célok és átfogó intézkedések, miként kerülnek a gyakorlatba

átültetésre, feldolgozásra, konkrét cselekvési stádiumba. Ennek egyik feltétele a Környezetvédelmi Program

felülvizsgálata,  Beszámoló  készítése.  A táblázatos  KP-ben  megjelöltük  a  felelős  személyeket,  akik  a

Környezetvédelmi  Programban  megfogalmazott  szükséges  intézkedések,  cselekvési  programok
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megvalósulását  nyomon  követik.  Itt  fontos  szempont  a  prioritások  felállítása,  valamint  a  folytonosság

biztosítása az egyes feladatok elvégzése során.

A felelős személyeknek évenkénti Beszámolót kell tartania a cselekvési programok megvalósulásáról. Az

első  Beszámoló  elkészítésének határideje,  a  Környezetvédelmi  Program elfogadásától  számított  1  év.  A

későbbi Beszámolók összeállításánál a felelős személyek feladata, a végrehajtás monitoring mutatók nyomon

követése. A Környezetvédelmi Programot kétévente javasolt felülvizsgálni.

4.2 Szemléletformálás

A Környezetvédelmi Program megvalósításában nagy szerep hárul a helyi társadalom tagjaira, szervezeteire.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és a területfejlesztési törvény, valamint a Nemzeti Környezetvédelmi

Programmal vonatkozásában sajátos feladatai vannak az önkormányzatnak.

A környezetvédelmi  ismeretek,  a környezettudatos magatartásforma kialakítása,  az  ökológiai  szemlélet  a

társadalom minden tagja számára elengedhetetlen a  fenntartható fejlődés irányába való előrelépés igénye

miatt. Az oktatás, képzés, tájékoztatás feladata, hogy az emberek számára világossá tegye az egyes döntéseik

környezeti  következményeit és a helyes megoldások módozatait.  Az önkormányzatnak ebben tevékenyen

részt szükséges vállalnia.

A helyi  társadalom környezethez való viszonyában az országos és helyi  tömegtájékoztatási eszközöknek

döntő szerepe van. A környezetvédelmi tájékoztatás hatékonyabb formáinak alkalmazását kell elősegíteni és

egyidejűleg a színvonalat növelni. A helyi társadalom szempontjából is alapvető elvárás az információhoz

való  jog  biztosítása.  Ebből  a  szempontból  nem elegendő  a  környezeti  állapotadatok  megadása,  hanem

szükség van az okok, okozók tisztázására is, mert enélkül a védekezésnek korlátozottak a lehetőségei.

Szükség  van  az  információhoz  jutás lehetőségeinek  javítására.  A társadalom  tudatossága  csak  olyan

körülmények között növelhető, amelynél a valóságos helyzet ismertetése a normális állapot és ez nem lehet

állandó  mérlegelés  tárgya.  A közösségek  és  a  lakosság  öntevékeny környezetvédelmi  kezdeményezései

számára  szükséges  megteremteni  a  hátteret.  Tudatosítani  kell  a  helyi  társadalomban,  hogy a  környezeti

feltételek, értékek a megfelelő életminőség lényeges összetevői.

A Környezetvédelmi Program feladata olyan lehetőségek megteremtése, amelyek kihasználásával mód nyílik

környezetbarát  és  egészséges  életmódot  folytatni.  A társadalmi  részvétel  és  a  tudatosság  erősítésében
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kiemelkedő szerepe van a közoktatási és kulturális intézményekben folyó tevékenységnek. A megvalósítás

érdekében  a  megfogalmazott  és  elfogadott  Programot  széles  körben  szükséges  nyilvánosságra  hozni.

Elengedhetetlen  a  NAT  részeként  a  környezetvédelmi,  természetvédelmi  oktatást  helyi  szinten  is

továbbfejleszteni.  A  környezeti  nevelést már egészen kicsi  korban szükséges elkezdeni.  Ehhez nyújtanak

segítséget a közös rendezvények, akcióprogramok, környezetvédelmi klubok, szerveződések. Hasznosnak

bizonyulnak  a  közös  ismeretterjesztő  kiadványok,  előadássorozatok.  Fontos  egy  iskolán  kívüli  képzési

rendszer kialakítása, melyben igény szerint felnőttek is részt vehetnének.

Szélesíteni kell a Programhoz kapcsolódó társadalmi szervezetek támogatását. Végső soron a legfontosabb

feladat  a  közvélemény szemléletének  abba  az  irányba  való  formálása,  hogy a  szebb  és  egészségesebb

környezet már belső igénnyé váljon. Ha a saját területén minden ember tesz valamit környezetünkért, akkor

az előbb vagy utóbb mindenképp pozitív eredményhez és pozitív környezeti gondolkodáshoz vezet.

4.3 Tervezés, engedélyeztetés 

A korszerű környezetpolitika előrelátó, célorientált és integrált megközelítést, a különböző területi szintek és

az ágazatuk közötti  egyeztetett  tervezést,  programkészítést  és megvalósítást  igényel.  A környezetvédelmi

törvény ennek szellemében rendelkezik a települési  önkormányzat  környezetvédelmi  programalkotásának

kereteiről és rendjéről. A törvény előírja a környezetvédelmi program legalább kétévenkénti felülvizsgálatát,

értékelését, és ennek megfelelően a szükségessé váló tervezési módosításokat.

A folyamatosan alkalmazott  stratégiai  tervezési  módszerek helyi  szinten is  jó lehetőséget  biztosítanak a

környezeti  célok,  prioritások  és  probléma-megoldási  módozatok  pontosabb  mérlegelésére.  A stratégiai

tervezés alkalmas az állandóan változó külső környezet új kihívásaihoz történő alkalmazkodás elősegítésére,

a  környezetvédelem  eszköztárát  gazdagító  új  megoldások  folyamatos  elsajátítására.  Ugyanekkor  a

számításba  vehető  alternatívák  feltárása  révén  lehetőséget  nyújt  a  különböző  környezeti  kockázatok

csökkentésére,  illetve  megelőzésére,  a  szükséges  pénzügyi  források,  költségvetési  igények  pontos

megfogalmazására, az erőforrások pontos hasznosítására. Érvényesülnie kell a "szennyező fizet" elvnek.

A szabályozás  alapja a legtöbb esetben egy-egy helyi  regionális  szinten megjelenő környezeti  probléma

megoldása.  A szabályozás  hatékonyságának javítását  csak akkor lehet  elérni,  ha a  kiválasztott  eszközök

megfelelnek  a  megoldandó  probléma  jellegének.  Hatékonysági  szempontból  elengedhetetlen,  hogy  a

szabályozási rendszer bizonyos elemei tükrözzék a helyi és regionális környezeti problémák sajátosságait.
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Ennek érdekében folyamatosan át kell tekinteni a környezetvédelem ösztönző és finanszírozási rendszerének

működését kistérségi szinten is.

Helyi szinten szükséges a környezetvédelmi finanszírozási rendszer meghatározása, évente a meghatározott

környezetvédelmi  feladatokhoz  igazított  költségvetési  keret  meghatározása.  A környezetvédelmet  önálló

szakfeladatként kell elismerni és számára az éves költségvetésben önálló keretet kell biztosítani. Szükséges a

környezetvédelmi önkormányzati rendeletek megfelelő alkalmazása is.

4.4 Intézményrendszer fejlesztése

A Nemzeti  Környezetvédelmi  Program célkitűzéseit  figyelembe  véve  lehetőleg  települési,  de  legalábbis

kisrégió  szinten is szükséges környezetvédelmi információs rendszer kialakítása, mely kapcsolódhat a végső

soron az országos rendszerekhez.  Az egységes, komplex információs rendszerben megvalósítható az adatok

helyi szintű megbízható gyűjtése, ellenőrzése, térinformatikai alapokon nyugvó rendszerezése, feldolgozása

és továbbítása. A környezetvédelem terén is szükség van az interneten át való elérhetőség biztosítására.

A  Környezetvédelmi  Program  megvalósítása  szempontjából  alapvető  a  környezetvédelem

intézményrendszerének  helyi  szinten  való  erősítése.  E  nélkül  veszélybe  kerülhet  a  kontinuitás  elvének

gyakorlati  érvényesítése,  a  közérdek  védelme,  az  önkormányzati  környezetvédelmi  feladatok  ellátása.

Elengedhetetlen  bővíteni,  és  hatékonnyá  tenni  a  környezetvédelmi  szakmai  és  szervezeti  rendszert,

elősegítve annak megfelelő  működtetését  a  szakmai  és  a  lakossági  feladatokban való  közreműködésnél.

Szorosabb  együttműködésre  kell  törekedni  a  társhatóságokkal,  oktatási,  egészségügyi  intézményekkel,

vállalatokkal, a lakossággal és a civil szervezetekkel.

4.5. Anyagi források megteremtése

Az elmúlt években többé-kevésbé megszerezhetőek voltak az EU által biztosított strukturális  támogatásokra

épülő pályázati pénzek. A következő 7 éves pénzügyi periódusban elérhető pályázatokra vonatkozó adatokat

egyelőre nem tette közzé a megújult koordinációs szervezet, így arra vonatkozó konkrét javaslatokat nem

tehetünk. 

A környezetvédelmi  törvény külön fejezetben rögzíti  a  környezetvédelem gazdasági  alapjait.  A Nemzeti

Környezetvédelmi  Program  által  meghatározott  gyakorlatot  célszerű  helyi  szinten  is  folytatni,  azaz  a

környezetvédelmi program esetében az éves költségvetés bizonyos hányadát közvetlen környezetvédelmi

célokra  évente  meg  kell  határozni.  Az  elérhető  pályázati  forrásokat  ki  kell  egészíteni  a  saját  forrásból

megteremtett önrésszel.
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A települési Környezetvédelmi Programban meghatározott feladatok ellátásához szükséges pénzeszközöket 

az alábbi módon lehetséges biztosítani:

1· A  környezetvédelmi  dologi  kiadásokra  (tanulmánytervek  készíttetése,  mérések,  állapotfelmérések,

környezeti és környezet-egészségügyi adatok nyilvántartása, informatikai háttér biztosítása stb.), mint

szakfeladatra, évente külön költségvetési keretet ajánlatos meghatározni. 

2· A környezetvédelmi célú fejlesztésekre, nagy beruházásokra évente külön fejlesztési keretet szükséges

biztosítani,  mely  a  programból  fakadóan  prioritási  sorrendben  finanszírozza  a  legfontosabb

környezetvédelmi beruházásokat. 

3· Önkormányzati Környezetvédelmi Alapokat kell létrehozni. 

4· Negyedik pénzügyi forrásként megfontolandó környezetvédelmi alapítvány(ok) létrehozása, melyhez a

magánszemélyek a személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával járulhatnak hozzá. 

5· Fontos  a  hazai  és  nemzetközi  környezetvédelmi  célú pályázati  lehetőségek folyamatos  figyelemmel

kísérése,  a  pályázati  támogatások  igénybevehetősége  érdekében  a  szükséges  önrész  biztosításával

számolni kell. 

Az  Európai  Unióhoz  való  csatlakozás  egyik  alapvető  feltétele  volt,  hogy a  tervezési  és  finanszírozási

rendszert  az  EU  szabályoknak  megfelelően  kell  kialakítani,  oly  módon,  hogy  az  megfeleljen  az  EU

társfinanszírozást nyújtó strukturális és kohéziós alapok által megszabott követelményeknek is.

A programok finanszírozásának ismert forrásai a következők:

1· Nemzetközi (EU) és hazai pályázati úton finanszírozott beruházások (EU Strukturális alapok, Kohéziós

Alap, Közösségi Kezdeményezések). 

2· Önkormányzati költségvetési beruházások. 

3· Állami célelőirányzatokból pályázati úton finanszírozott beruházások. 

4· Regionális és megyei pályázati úton finanszírozott beruházások. 

5· Gazdálkodó szervezetek által finanszírozott beruházások. 

6· Önkormányzatok által finanszírozott beruházások. 

7· Lakosság által finanszírozott beruházások. 
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Az SO2 szint végig alacsony, vagyi téli hónapokban sincs szénfűtés (eltérés Tárnoktól)
Az NOx  (NOx =NO+NO2) a fűtés hatása miatt a téli hónapokban magasabb, mint az NO2
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Esővízhasznosítás

Csapadékviszonyok:

Az esővíz hasznosítása egyszerő műszaki  megoldás alkalmazásával  történik,  amellyel  drága és értékes

ivóvíz takarítható meg, csökkenthet ő a csatornahálózat terhelése és segít a csatorna nélküli területeken a

talajvízproblémák megoldásában. Az esővíz-hasznosítás révén, egy 100 m2-es alapterületű házban lakó

négyfős család kb. 70 000 l ivóvizet tud évente megtakarítani. 

Ipari területeken a csarnokok tetővizei gyűjthetők össze. A tervezett ipari parkban várhatóan – a gyártási

technológiáktól függően – a teljes vízigény 25-30 %-a is megtakarítható!

Az ivóvíz- és ezzel párhuzamosan a keletkezett szennyvíz – mennyiség csökkenésének nemcsak ökológiai,

hanem  gazdasági  előnyei  is  vannak,  amelyek  a  víz-  és  szennyvízköltségek  csökkenésével  könnyen

mérhetők.

Az  esővizet  a  tetőről  az  esővízcsatornán  és  egy szűrőn  keresztül  az  esővíztárolóba  (pl.  ciszternába  )

vezetjük. Az esővíztározó lehet a földfelszín alá helyezett, időálló, kiváló minőségő tartály, így nem zavarja

a  kert  képét,  és  az  esővizet  hűvösen  tartva  gyűjti.  Ha  az  összegyűlt  esővíz  mennyisége  eléri  a

tárolókapacitást,  a  fölös mennyiséget  a talajba telepített  drénrendszerrel  elszivárogtatják,  vagy – végső

esetben – a csatornába vezetik.

A föld alatti tartályba nem hatol be az algaképződéshez szükséges fény, ezért ellentétben nem szaporodnak el

az algák és nem indulnak be erjedési folyamatok.

Felhasználása:      Gyártási folyamatban hűtőközeg 

           Gyártási folyamatban mosóvíz 

           Zöld felületek öntözése 

           Kommunális (WC) öblítővíz

Szürkevízhasznosítás 

Szürkevíz: Részlegesen előtisztított, de nem ivóvíz minőségű szennyvíz.

Az  ipari  terület   azon  egységeinél,  ahol  a  gyártási  folyamatban  nagyobb  mennyiségű  kevéssé,  nem

fekáliásan szennyezett szürkevíz keletkezik, ennek előkezelése után hasznosítására van lehetőség

Felhasználása:

Durvamosás, öblítés, ipari gyártási folyamatokban 

Kocsimosók (az üzemanyagtöltők egy része is reciklált vízzel üzemelteti a mosókat)

Épület WC-k öblítése 

Közterület (járda, útmosás) 
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Komposzt-toalettek kialakítása 

A  ma  már  higiéniai  alapkövetelménynek   tekinthető  vízöblítéses  toalett  csak  a  vízvezetékkel  és

csatornahálózattal  rendelkező  települések  természetesnek  tekintett  szolgáltatása.  Vidéki  viszonylatban,

csatornázatlan területen is elterjedt, holott a házi szennyvíztározók, derítők generálta talajvízszennyezésért

elsősorban felelős,  un. „fekete szennyvíz” keletkezésének helye. (Egy toalett öblítőtartálya 6-10 l ivóvíz

minőségű vizet használ fel egy öblítésre. 4 tagú család esetében ez kb 72-120 l/nap vízfogyasztást jelent. Ez

havonta 2-4 m3 vízfogyasztást és ugyanannyi szennyvizet jelent. Ez jobb esetben csatornába (szippantóba)

és  szennyvíztisztítóba  kerül,  rosszabb  esetben   beszivárog  a  talajba  és  töveli  a  talajterhelést.  Ez  az

ivóvíz/szennyvíz mennyiség a többi kommunális vízfogyasztás nélkül is, minimálisan a havi vízszükséglet

felét-harmadát  teszi  ki.)   A  vidéki,  kiskerti  magyarországi  csatornázatlan  területeken  a  természetes

környezet,  vagy a „pottyantós” (űrgödrös) WC a alternatívája ,  amiben sokkal kevesebb,  de töményebb

fekália marad vissza. Néhány évtizede ez a lassan komposztálódó  emberi széklet  visszakerült a biológiai

körforgásba.  Modern,  higiénikus,  szakmentes  változata  a  modern  és  gyakran  drága  „komposzt  WC”

Lényege, hogy az emberi ürüléket nem hulladéknak, hanem értékes alapanyagnak fogja fel egy tervezett

szerkezet   és  a  szerint  bánik  vele.  Olyan  szerkezeteket  jelent,  amelyekben  az  ürülék,  lazító,  takaró

természetes  anyagokkal,  oxigén jelenétében bomlik (komposztálódik)   talajerő visszapótlására alkalmas,

szagtalan, száraz termék képződik belőle. A legismertebb a svéd Rikard Lindström által 1950-es években

kifejlesztett Clivus Multrum nevő készülékben a komposztálódás a lehetőlegkedvezőbb körülmények között

megy végbe. A toalett egyik része, az ülőke az épület egyik szintjén van, míg egy 2-3 m3-es üvegszálas

poliésztertartály az ülőke alatti szint egyik helyiségében. A tartály lejtős fenekét talaj-mikroorganizmusokat

tartalmazó  humuszréteg  borítja.  Erre  hullik  a  fekália,  oda  kerülhet  a  konyhai  hulladék,egyéb  növényi

eredető szerves anyag (faforgács, levágott fű, stb) is. A komposzt mintegy két év alatt érik be, miközben

fokozatosan lejjebb és lejjebb halad a lejtős fenéken. A beindítás a legkritikusabb időszak, ezután a folyamat

önfenntartóvá válik. Az érett komposzt minden grammja 20 milliárd mikrobát tartalmaz, de benne egyéb

alacsonyrendőek (fonalférgek, penészgombák stb.) is megtalálhatóak. A komposzttoalett működéséhez az is

szükséges, hogy a kiindulási anyagösszetétele megfelelő legyen. A szén és a nitrogén aránya 20:1 és 30:1

között kell legyen, mert ennél magasabb N-tartalom esetén bűzös ammónia képződik. Miután az emberi

ürülék C/N aránya 10/1, a gyakorlatban a komposzttoalett úgy működik, hogy használat után a tartályba

magas  cellulóztartalmú  anyagot  pl.  fűrészport,  szalmát  szórnak.  A komposzt  érése  közben  60  °C-ra  is

felmelegszik,  amiben  a  legtöbb  patogén  vírus  és  sok  más  kórokozó  is  elpusztul.  A komposzt  flórája

antibiotikus  aktivitással  gátolja  más  mikroorganizmusok  elszaporodását.  Ezért  a  komposzttoalettből

kikerülő  komposzt  higiéniai  szempontból  nem  kifogásolható  és  az  eljárás  az  emberi  ürülék

ártalmatlanításának  az  ENSZ  Egészségügyi  Világszervezetének  ajánlásában  az  első  helyén  javasolt

módszere. A komposzttoalettet azóta számtalan egyéb megoldási móddal is alkalmazták (elektromos fűtés,

dönthető tartály, automatikus forgácsadagolás.).
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Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 
Polgármestere 
2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 
23-287-041 

 

TÁRNOK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
Képviselő-testülete 

 ELŐTERJESZTÉS 
 a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére 

Tárgy: Tárnok település „Local Agenda 21” elnevezésű dokumentumának felülvizsgálata 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2010 decemberében elkészült Tárnok települési környezeti fenntarthatósági tervének ún. 
Local Agenda 21 című dokumentuma. A fenntarthatósági terv elkészítését a jelenlegi 
pályázati rendszer által elvárt horizontális környezeti fenntarthatóság elvének történő 
megfelelés mellett, indokolttá tette az is, hogy a terv megléte, illetve annak megvalósítása az 
adott település számára számos előnnyel jár (pl.: a komplex probléma-feltárás, korábban 
rejtett értékek felkutatása, helyi párbeszéd élénkítése, és így a helyi döntéshozatal 
megkönnyítése). A program felülvizsgálata ebben az évben megtörtént. Jelen előterjesztés 
melléklete a felülvizsgált fenntarthatósági terv anyaga. (1. számú melléklet) 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati 
javaslatot fogadja el.  

A határozati javaslat elfogadásához az Mötv. 47. § (2) bek. alapján  egyszerű többség 
szükséges.  

HATÁROZATI JAVASLAT 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a 2014. évben 
felülvizsgált – a határozat mellékletét képező - környezeti fenntarthatósági tervet (Local 
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BEVEZETÉS 
 
 
 
Tárnok Nagyközség Önkormányzata jelen Felülvizsgálatával is igazolja, hogy a település 
lakosságával és gazdasági szereplőivel együttműködve kívánja megvalósítani a folyamatos 
településfejlesztést oly módon, hogy eközben a fenntartható fejlődés elve minden 
vonatkozásban a lehető legnagyobb mértékben érvényesüljön.  
Ehhez első lépésként a 2010. évben kialakította fenntarthatóság helyi programját, amelynek 
alkalmazásával és folyamatos aktualizálásával a település hosszú távon a szociális jólét, a 
társadalmi igazságosság, valamint a természeti és épített környezet megóvásának érvényre 
juttatásával egyre inkább élhető és otthonos településsé válhat. 
 
Jelen Felülvizsgálat a LA 21 irányelvben meghatározott indikátorok és felülvizsgálati 
tematika szerint történt, amelynek dokumentálása az alábbiakban olvasható. 
 
Az LA 21 dokumentumban a rendszeres felülvizsgálathoz kapcsolódó szabályozásokban 
kiemelt tényező a Fenntarthatósági megbízott kijelölése és hatáskörrel történő ellátása.  
Erre kijelölt, megbízott személy:  ……………………………………………………………. 
 
Feladata a meghatározott, jóváhagyott célok, programok megvalósításának figyelemmel 
kísérése, az elért eredmények értékelése, értékelésében történő közreműködése, valamint a 
LA 21 működtetésével kapcsolatos adatok, információk begyűjtése, begyűjtetése, az ezzel 
kapcsolatos folyamatok koordinálásával. 
 
Tárnok Nagyközség Önkormányzata elkötelezettségét támasztja alá a Felülvizsgálati 
Rendszer szereplői körének bővítése az alábbiak szerint: 
 

 Polgármester; 
 Alpolgármester; 
 Bizottsági elnökök: 
 Önkormányzattal kapcsolatban lévő intézmények vezetői: 
 civil szervezetek: 
 Polgármesteri Hivatal munkatársai, elsősorban irodavezetők, akiknek az irányítása 

alatt álló munkatársak is bekapcsolódtak a LA 21 felülvizsgálati folyamataiba.. 
 
Átfogó előzetes összegezésként rögzíthető, hogy Tárnok Önkormányzata a 2010. évben 
kialakított LA 21 rendszerének működtetéséhez szükséges erőforrásokat jellemzően 
pályázati forrásokból szerezte be.  
Ezek az elnyert pályázatok az erőforrások biztosítása mellett keretéül is szolgáltak a 
többnyire környezetvédelmi, környezetgazdálkodási irányultságú fejlesztéseknek. Erre 
legjobb példa az Érd – Diósd – Tárnok települések közös szennyvízkezelésre irányuló 
pályázat keretében történő együttműködési rendszere. 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 
 
Tárnok Nagyközség LA 21 Programját (Fenntartható Fejlődésének Programja) 2010. évben 
alakította ki és azóta működteti, folyamatosan továbbfejleszti. 
Az LA 21 Program felülvizsgálata éves rendszerességgel szükséges, amely felülvizsgálatban 
dokumentálásra kerülnek a változások, fejlesztések feltárása, azonosítása, értékelése. 
Ez a felülvizsgálat szolgálhat egyúttal alapjául a fejlesztéseket szolgáló intézkedések, 
további tervek, programok kialakításához. 
 
Tárnok Nagyközség önkormányzata aktív és cselekvő közreműködésével, valamint a 
lakosság és a különböző szervezetek (vállalkozások, civil szervezetek stb.) támogatásával 
működtethető program kialakítása (akár tanácsadó igénybevételével) és megvalósítása, 
figyelembe véve a fenntartható fejlődés irányelveit. 
A fenntarthatóság helyi programját kell kialakítani, működtetni, folyamatosan 
továbbfejleszteni, amelynek segítségével elnyerik a lakosság bizalmát, együttműködési, 
támogató szándékát. 
 
Tárnok Nagyközség önkormányzata a LA 21 riói alapdokumentumában megfogalmazott 
céloknak megfelelően, az ICLEI  ajánlásaival összhangban a természeti környezete 
folyamatos fejlesztésével összhangban tervezi, valósítja meg az épített környezet, munka és 
infrastrukturális rendszer, közszolgálati rendszer (közművek, energiaellátás, közlekedés, 
hulladékkezelés) fenntartható fejlődés irányzatú alakítását. 
Az Önkormányzat nagy hangsúlyt fektetett a nagyközség adottságain, lehetőségein alapuló 
stratégiai célok meghatározására, kialakítására. 
Ezt támogatta a célirányos politika, ami integrálta az egyes területek, tényezők, környezet és 
fejlődés típusú problémákat, tervezési stratégiai célokat, értékeket, az ehhez szükséges 
döntéshozatali és végrehajtási mechanizmusokat. 
Tárnok Nagyközség Önkormányzata a LA 21 Programjának 2010. évi kialakítása óta 
elkötelezett a helyi problémák feltárása, azonosítása és kezelése / megoldása mellett. 
 
Az Önkormányzat szakemberei és támogatói együttműködésével tudatosan összefüggésbe 
hozta a kapcsolódó gazdasági és politikai hatásokkal, az ezekkel kapcsolatos kérdések, ható 
tényezők közötti összefüggések azonosításával, kezelésével folyamatosan fejleszti LA 21 
Programját. 
Ebbe a törekvésébe igyekszik bevonni a lakosságot, a helyi vállalkozásokat és egyéb érdekelt 
feleket (társadalmi – civil szervezeteket, külső támogatókat stb.). 
Mindezt három csoportosításban: 

 az első csoportban a kezdeményezések szintjén, amelyek alapjellemzői a környezeti 
természet megóvására, a környezeti állapot helyreállítására és javítására irányulóan, 
összefoglalóan környezetvédelmi kezdeményezéseknek nevezzük; 

 a második csoportba tartoznak azok a kezdeményezések, amelyek konkrétan a 
Brundtland jelentésben szereplő koncepciókból, mint pl. globális ökológia erednek, 
ezek megfelelnek a „kezdeményezés a fenntartható fejlődés jegyében” 
kritériumoknak; 

 a harmadik csoportba azok a kezdeményezések tartoznak, amelyek konkrétan 
kapcsolódnak a Riói Csúcs és az Agenda 21-ez. Az ilyen kezdeményezések 
tekinthetők az LA 21-nek. 
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Ezek a folyamatok pozitív irányba mutatnak, így egyre kedveltett célpont lehet a betelepülni 
szándékozók számára. 
 
Az intézményrendszer vizsgálatának eredményeképpen megállapítható, hogy azok működési 
hatékonysága növekedett az elmúlt években. 
Természetesen ezzel párhuzamosan növekedett az ellátást biztosító intézményrendszer 
leterheltsége is, hiszen a pénzbeli szociális ellátások is növekedést mutattak, az ellátottak 
számának növekedésével együtt.  
Sajnos ez a tendencia várható az elkövetkező években is, a munkanélküliségi adatok 
növekedésével. 
A gazdasági mutatókban is megfigyelhetünk pozitív változásokat. A bejegyzett 
vállalkozások teljesítménye kis mértékű, de növekedést mutat. 
Figyelemre méltó ez azért is, mert a bejegyzett vállalkozások többsége 10 fő alatti mikro 
vállalkozás, köztük nagyszámban találhatók az egyéni vállalkozók. 
Az infrastrukturális ellátottság is növekedett a vizsgált időszakban, ami elsősorban a 
szennyvíz kezelési pályázat miatt következett be. 
Növekedett az ebbe a rendszerbe bekapcsolt lakások száma is. 
Egyértelmű javulás tapasztalható a vásárolt energia felhasználás területén. A lakosság 
energiatudatosságának növekedésével csökkent vásárolt energia lakossági felhasználás 
volumene. 
Természetesen ezzel együtt járt a környezet CO2 terhelése is, ami a település 
levegőminőségének javulásában nyilvánult meg. 
A LA 21 program folyamatai közül még sok a le nem zárt folyamatok száma. Ebből adódik, 
hogy a megvalósítás alatt lévő elemek lehető leggyorsabban történő lezárása és értékelése 
célszerű, szükségszerű. 
 
Összességében elmondható, hogy a település növekszik a gazdasági, társadalmi és 
környezetkezelési vonatkozásokban.  
Látható ezért, hogy a fenntarthatóság érdekében hozott intézkedések eddig megfelelőnek, 
eredményesnek tekinthetők. 
 
Természetesen a fenntarthatósági vizsgálatok során fontos figyelemmel kísérni ezeket a 
folyamatokat egyrészt a szükség szerinti azonnali beavatkozás feltételeinek megteremtése 
érdekében, másrészt pedig a fenntarthatósági tényezők folyamatos továbbfejlesztése 
érdekében. 
 
A Tanulmány fejezetei logikai sorrendben követik, tárgyalják a LA 21 irányelveit, amelyek 
az alábbiakban kerültek teljesítésre: 
 
Az első fejezetben a Local Agenda 21 (LA) fejezetben az EU elkötelezettségét vázoljuk a 
fejlődés, növekedés, munkahelyteremtés területén, egy olyan környezetvédelmi adóreform 
megoldás javaslat vonatozásában, amely amellett, hogy megfelelő irányba állíthatja a 
fenntartható fejlődés környezetgazdálkodás területét, megfelelő módon biztosíthatja az ehhez 
szükséges erőforrásokat is.  
Alkalmazása által tervezhetővé válhat a környezetgazdálkodás hatékonyságának, 
eredményességének folyamatos növelése és nem utolsósorban a „környezetvédelmi” jellegű 
adóbevétel, mint erőforrás.  
Fontos hozadéka lehet továbbá az EU éghajlatváltozásra és energiapolitikára vonatkozó 
célkitűzéseinek megvalósításához történő hozzájárulása. 
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Ebben a fejezetben kerül leírásra az LA21 programok eddigi tapasztalatai alapján 
meghatározott legfontosabb program elemek önkormányzati teendőnként. 
A fejezet végén a nagyközség LA21 terv és program javasolt tartalmi elemei kerülnek 
felsorolásra. 
 
A második fejezetben az „Agenda 21” program Európai Uniós vonatkozású tényezői 
kerültek megfogalmazásra. Kiemelésre érdemes a fejezetből, hogy az EU az LA21 program 
általános érvényű fenntartható fejlődés konkrét, gyakorlati megvalósítását a helyi adottságok, 
érdekek alapján, az adott önkormányzat és a helyi lakosok, közösségek széleskörű 
együttműködésével javasolja megvalósítani, működtetni. 
Alapfeladat ebben a programban a helyi hatáskörben befolyásolható fejlődés (beruházások, 
fejlesztések, felújítások, intézkedések, szabályozás stb.) olyan irányú alakítása, amely mind 
jobban előtérbe helyezi a helybeni életminőség, környezeti állapot javítását, valamint a helyi 
erőforrások (talaj, víz, energia, emberi és jövedelem termelő erőforrások – nem kimerítő – 
hosszabb távú használatát. 
A fejezet második harmadában a LA21 terv és programok hazai vonatozású tényezői, elemei 
kerülnek megfogalmazásra. 
Magyarország Uniós tagállamként vállalata, hogy megfelelő eszközökkel, rendszerekkel, 
módszerekkel segíti az EU-s vonatkozó célkitűzések megvalósítását. 
A fenntarthatósági tervekkel, programokkal kapcsolatosan különböző tájékoztató anyagok, 
ismertetők már rendelkezésre állnak, egységes jogi szabályozás azonban még nem áll 
rendelkezésre, kivéve a környezetvédelmi programról szóló jogszabályi előírás. 
Ennek értelmében az önkormányzatoknak önálló környezetvédelmi programot kell 
kidolgoznia, amelyet saját képviselő testület, illetve közgyűlése hagy jóvá. 
A „helyi” fenntarthatósági terv / program azonban átfogóbb a környezetvédelmi programnál, 
annak működőképességét biztosító komplex rendszer. Szerepe, hogy egységes egészként, 
egymással szorosan összefüggő elemekként kezelje a környezeti, társadalmi, gazdasági és 
kulturális elemeket, tényezőket, meglévő, értelmezhető problémákat. 
A fejezet harmadik harmadában a fenntartható fejlődésre vonatkozó jogszabályi és támogató 
tényezők kerülnek összefoglalásra. 
 
A harmadik fejezetben az LA21 legfontosabb stratégiai tényezői kerültek leírásra. Ezeknek 
a stratégiai tényezőknek az alkalmazása elengedhetetlen egy működőképes LA21 
programban. 
Ezek a stratégiai tényezők a zöldpolitika, ökopolitika, környezetvédelmi politika, zöld 
gazdaság, zöld ipar, vállalati társadalmi felelősségvállalás, intézményi erőforrás-
gazdálkodás, zöld önkormányzat menedzsment rendszerek. 
 
A negyedik fejezetben Tárnok Nagyközség, környezeti tényezői, a település története, 
valamint a településszerkezet és területhasználat kerül bemutatásra az Önkormányzat 
Örökségvédelmi tanulmánya (2010. ápr. 19.), valamint a Nagyközség településrészeire 
vonatkozó részbeni településszerkezeti és szabályozási terv módosítása, HÉSZ 
felülvizsgálata dokumentumok alapján. 
 
Az ötödik fejezetben a Nagyközség környezeti elemeinek állapota, ezek védelme kerül 
leírásra a környezetvédelmi programnak megfelelően. 
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A hatodik fejezetben a Nagyközség környezeti elemeinek védelmével, megtartásával 
kapcsolatos feladatok kerültek megfogalmazásra, beleértve az épített környezet védelmével 
kapcsolatos általános feladatokat is. 
 
A hetedik fejezetben az LA21 programmal kapcsolatos társadalmi – gazdasági – környezeti 
adottságok, lehetőségek felmérése értékelése kerül meghatározásra általános jelleggel, a 
szervezési intézkedéssel megoldható, a településüzemeltetési többletköltséggel járó, a 
beruházási és fejlesztési forrásokat igénylő, valamint a nagy beruházások megvalósítását 
igénylő feladatok vonatkozásában. 
 
A nyolcadik fejezetben az önkormányzat környezeti programja és az LA21 közötti 
kapcsolat került összefoglalásra. 
A települési környezetvédelmi programmal szemben elvárt jogszabályi követelményeket a 
környezetvédelmi törvény határozza meg. A törvény kimondja, hogy a települési 
környezetvédelmi programnak kapcsolódnia kell a Nemzeti Környezetvédelmi Programhoz, 
és meghatározza főbb tartalmi elemeit. A törvényhez kapcsolódóan ugyanakkor részletes 
szabályokat megállapító végrehajtási rendelet nem kapcsolódik.  
Ennek alapján a Nagyközség környezetvédelmi programja szellemében kapcsolódik a 
jelenleg hatályos második Nemzeti Környezetvédelmi Programhoz (továbbiakban: NKP-II), 
ugyanakkor alapvetően a települési környezetminőséget meghatározó tényezőkre koncentrál. 
Mindezek feltétele, hogy a környezetvédelmi program járuljon hozzá a települési 
életminőséget meghatározó környezeti elemeket és a természeti értékeket veszélyeztető 
környezeti problémák feltárásához, azonosításához,  megoldásához (helyreállítás elve), 
valamint a nagyközség fejlődését alapvetően meghatározó fejlesztések tekintetében 
érvényesítse az életminőséget alapvetően meghatározó környezetvédelmi szempontokat 
(megelőzés elve). 
Jelen fenntarthatósági tervvel és programmal történő környezetvédelmi program 
kapcsolódási pontjainak feltárása, azonosítása elsők között végrehajtandó feladat. 
Ebben a fejezetben került táblázatos formában leírásra az önkormányzatok közszolgáltatási 
és környezetvédelmi feladatainak kapcsolata is. 
 
A kilencedik fejezetben a fenntarthatósági terv, programok kialakítása, megvalósítása került 
meghatározásra. Ennek a programnak a középpontjában az önkormányzat irányításával, 
menedzselésével, a lakosság közreműködő támogatásával olyan terv és program kialakítása 
áll, amely a fenntartható fejlődés megvalósítására irányul. Ez a program nem azonos a 
környezetvédelmi programmal, ám fontos elemeként tartalmazza azt. 
A fejezetben meghatározásra kerültek a programmal kapcsolatos célok is. 
Ezt követő szakaszokban a program megvalósításával kapcsolatos helyzetértékelés 
folyamatai kerülnek kibontásra környezeti, gazdasági, társadalmi tényezők vonatkozásában 
egyaránt. 
Ugyancsak ebben a fejezetben került leírásra az önkormányzati – meglévő – döntések 
hatásvizsgálatának szerepe, jelentősége is. 
A fejezet következő szakaszában az LA21 terv, program megvalósításához szükséges 
intézkedési program elemei kerültek meghatározásra megfelelő folyamat sorrendben. 
A fejezetben kiemelten kerül elemzésre a településfejlesztés helye, szerepe az LA21 
programban, abban a vonatkozásban, hogy a településfejlesztés hosszútávú 
társadalompolitikai tevékenység, amely rendkívül széleskörű tudást, felelősséget követel 
meg a résztvevőktől. 
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A fejezet tartalmazza az LA21 programok egyik alapfeltételét, a lakosság megfelelő 
módszerekkel történő bevonását, véleményének érvényesülését, tekintettel arra, hogy a 
település, települést - lakói alkotják. Nélkülük beszélni, intézkedni, tervezni, beavatkozni a 
működésébe felelőtlen és szakszerűtlen dolog. Tehát a fenntarthatósági tervnek, programnak 
velük kell kezdődnie, az ő részvételük megteremtésének kialakításával. A döntésekben nem 
a befektetőkkel, nem is a településpolitikusokkal, hanem első helyen velük kell kalkulálni, 
megkérdezni, abba bevonni őket. 
A fejezet következő logikai eleme a távlati célok, azonosított stratégiai irányelvek szakasza 
környezeti – társadalmi vonatkozásokban. 
A fejezet végén került leírásra a távlati célkitűzések és stratégiai célok érvényesülésének 
nyomonkövetése, valamint a programmal kapcsolatos mechanizmusok, folyamatok, 
felelősök azonosítása rendszere. 
 
A tizedik fejezetben az LA21 terv, programmal kapcsolatos önkormányzati szerep-, és 
felelősségvállalás jelentősége került meghatározásra. Ennek lényege a fenntartható fejlődés 
lényege a környezet- a társadalom és a gazdaság egységes rendszerbe történő 
összehangolása, ahol a környezeti tényezők priorizáltak. 
Ehhez a helyi környezeti tényezők feltárása, azonosítása biztosítja azt az alapot, amely a 
nagyközség adottságaival, lehetőségeivel integráltan tervezhetővé, megvalósíthatóvá teszik a 
fenntartható fejlődés folyamatait.  
Mindezek megvalósításához, működtetéséhez elengedhetetlen az önkormányzati irányítás, 
menedzselés, ellenőrzés tevékenységek, mert az önkormányzat rendelkezik az ehhez 
szükséges munkakörnyezettel, infrastruktúrával 
A fejezet tartalmazza a megvalósításhoz szükséges önkormányzati szervezeti – működési 
rendszer felépítését, a javasolt folyamatokkal. 
 
A tizenegyedik fejezetben leírásra került a monitoring (felülvizsgálat) célja a fenntartható 
fejlődés biztosítása, ennek érdekében programok beindítása, végrehajtása, célszerű, 
szükségszerű partnerkapcsolatok, valamint az együttműködések kialakítása, működtetése. 
A Program végrehajtása közben naprakész adatokat, információkat szolgáltató 
megfigyelőrendszer kialakítása, működtetése a folyamatban lévő rész programokról, 
tevékenységekről, valamint a bekövetkezett változásokról. 
 
A tizenkettedik fejezetben kerültek megfogalmazásra a folyamatos továbbfejlesztés 
érdekében célszerű, LA 21 eddigi tevékenységeihez kapcsolódó részprogramok. 
 
A tizenharmadik fejezetben a fenntarthatósági tényezőket, elemeket tartalmazó Programok, 
Projektek és azok kialakítása, működtetése szerepel. 
 
A tizennegyedik fejezetben táblázatos formában megjelenítetten látható a térségi 
fenntarthatóság kritériumai. 
 
Utolsó fejezetben a javasolt feladatterv található, amelynek megfelelő sorrendben történő 
végrehajtásával lehetőség nyílik a kontrollált programfejlesztésre. 
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1. LOCAL AGENDA 21 JELLEMZŐI 
 
 
1.1. Az LA21 európai gyakorlatából adódó javasolt jövőbeli hangsúlyok, prioritások 
 
Az Európai Unió vonatkozásában 
 
Az EU komolyan elkötelezett a környezetvédelmi szempontból fenntartható fejlődés 
biztosítása, valamint a növekedési és munkahely-teremtési program előmozdítása iránt.1  
 
Egy olyan környezetvédelmi adóreform, amely az adóterhet a jóléti szempontból 
kedvezőtlen adókról (pl. a munkára kivetett adókról) a jóléti szempontból kedvező adókra 
(pl. a környezeti szempontból káros tevékenységekre, úgy, mint erőforrás-felhasználás vagy 
szennyezés) helyezi át, mind a környezetvédelemmel, mind a foglalkoztatással kapcsolatos 
problémák megoldására lehetőséget biztosíthat („mindenki nyertes” helyzet).  
 
Az adópolitika ilyetén módosításához ugyanakkor viszonylag stabil bevételre van szükség a 
környezetvédelmi jellegű adókból. A környezetvédelmi adóreform a környezetvédelmi adók 
által bizonyos ágazatokra gyakorolt, esetlegesen kedvezőtlen versenyképességi hatások 
enyhítését is elősegítheti. Ha az intézkedés szigorú koordinálására közösségi szinten kerül 
sor, a tagállamok egyoldalú intézkedéseihez képest ezek a hatások még tovább 
csökkenthetők.  
 
A munkára kivetett adók vagy a szociális biztonsági járulékok csökkentése, ami inkább az 
alacsonyabb jövedelmű háztartásoknak kedvez, ellensúlyozni tudja a környezetvédelmi adók 
esetleges regresszív hatását.  
Végül a népességnek a közkiadások számára egyre nagyobb terhet jelentő elöregedése, 
valamint a globalizáció miatt, amelynek következtében kevésbé megvalósítható a tőke és a 
munka megadóztatása, az adótehernek a közvetlen adózásról a fogyasztásra, különösen a 
környezetvédelem szempontjából ártalmas fogyasztásra történő áthelyezése az adózás 
tekintetében is jelentős előnnyel járhat. 
 
Amellett, hogy adókivetés révén akadályozzák a környezeti szempontból káros magatartást, 
a tagállamok fiskális ösztönzőket, például támogatásokat is alkalmazhatnak a környezetbarát 
magatartás, az innováció, a kutatás és fejlesztés előmozdítása érdekében, feltéve, hogy 
először valamilyen módon állami forrásokat teremtenek (pl. a környezeti szempontból káros 
magatartás megadóztatásával), vagy hogy csökkentik a kiadásokat (pl. a környezeti 
szempontból káros támogatások megszüntetésével).  
Ez a megközelítés különösen fontos lehet az EU éghajlatváltozásra és energiapolitikára 
vonatkozó ütemtervének nagyra törő célkitűzései szempontjából, különösen, ami az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 2020-ig történő legalább 20%-os csökkentését, 
az energiatermelésben a megújuló energiaforrások 2020-ig történő 20%-os részarányának 
kötelező elérését, és a bioüzemanyagok 2020-ig történő 10 %-os részarányának elérését 
illeti. 
 
                                      
1 A fenntartható fejlődés a folytonos szociális jólét elérése, anélkül, hogy az ökológiai eltartó- képességet meghaladó módon 
növekednénk. A növekedés azt jelenti, hogy nagyobbak leszünk, a fejlődés pedig azt, hogy jobbak. (A növekedés az anyagi 
gyarapodás következtében előálló méretbeli változást, míg a fejlődés a nagyobb teljesítőképesség elérését jelenti.) (Herman 
Daly). 
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Mindenekelőtt a Bizottság szerint a tagállamok feladata, hogy adórendszerükben megtalálják 
a megfelelő egyensúlyt az ösztönző és a visszatartó erejű intézkedések között, ugyanakkor 
betartsák az általános fiskális kötöttségeket és a fiskális semlegességet. A Bizottság 
ugyanakkor kívánatosnak tartaná, ha a Közösség adópolitikája elősegítené ennek az 
egyensúlynak a kialakulását  
 
Az LA21 programok eddigi tapasztalatai azonosították azokat a területeket, amelyek 
kulcsfontosságúak a fenntartható közösségtervezés sikeréhez, és javaslatot tettek, hogy ezen 
területek kiemelt súllyal bírjanak a jövőbeli programkészítés során. 
 

 helyi önkormányzat, mint önoktató szerveződés; 
 ügyosztályközi kapcsolatok; 
 szövetség külső ügynökségekkel, szervezetekkel; 
 kreatív elvi irányítás és tervezés; 
 az irányítás és elősegítés politikájának összefüggése; 
 kommunikáció a civil társadalommal ; 
 környezettudatosság, mint katalizátor; 
 hit a jövőképben és az erősségekben; 
 helyi hatóságok közötti hálózati kapcsolatok; 
 többszintű kormányzás (vezetés, irányítás) 

(Governing Sustainable Cities, Earthscan, 2005) 
 
 
1.2 Az LA21 terv tartalmi elemei: 
 

 a nagyközségre vonatkozó makro-, mikro-környezeti tényezők, mintegy 
keretfeltételek azonosítása; 

 a nagyközség „környezetgazdálkodással” kapcsolatos adottságai, lehetőségei; 
 környezeti – társadalmi – gazdasági tényezők összehangolásának, 

fenntarthatóságának keretfeltételei; 
 az összes érintett fél bevonásának rendszerei, módszerei; 
 a fenntarthatósági folyamatok azonosítása (fő-, és támogató-folyamatok), a 

működőképességet biztosító szükséges erőforrásokkal 
 
 
1.3 Az LA21 program tartalmi elemei: 
 

 a helyi közösségi humán és intézményi kapacitások fejlesztése; 
 a helyi fenntarthatósági programok kidolgozásához és végrehajtásához nyújtott 

segítség; 
 a környezeti döntésekben való lakossági részvétel előmozdítása és ezzel a 

demokrácia erősítése; 
 a helyi és regionális környezetpolitika számára kedvező jogi és gazdasági környezet 

kialakítása; 
 az LA21 terv átvizsgálása, testületi jóváhagyása; 
 a program kialakítására, megvalósítására szervezeti – működési rendszer felállítása, 

hatáskörrel történő felhatalmazása; 
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 környezeti – társadalmi – gazdasági folyamatok azonosítása, figyelemmel kísérésére, 
elemzésére indikátorrendszere alapuló monitoring rendszer kialakítása; 

 adat-, információkezelő rendszer kialakítása; 
 LA21 tervvel, programmal kapcsolatos fórumok kialakítása, működtetése; 
 LA21 jövőkép kialakítása; 
 a meglévő környezeti program és más kapcsolódó tervek, programok LA21 

programhoz történő integrálása; 
 feladat-, munkaütemterv kialakítása, jóváhagyása 

 
A célul kitűzött fenntartható fejlődéshez szükséges a fenntarthatósági tényezők értékelése, 
azonosítása, erősítése. 
Mindezeknek sorrendbe történő integrálásával prioritásuk szerint kell történnie. A kiemelt 
szolgáltatási, ellátási igények, ezekkel kapcsolatos problémák feltárása, azonosítása a 
lakossággal, helyi vállalkozókkal történő kommunikációs felületek együttes hatékonyság 
növelése. 
 
A jelenlegi prioritások felülvizsgálata megkerülhetetlen feladat a LA 21 folyamatos 
felülvizsgálatához, jobbításához kapcsolódóan. 
Ezt a prioritás felülvizsgálatot az elmúlt évek makro, mikro környezeti tényező változásai, 
társadalmi, gazdasági és infrastrukturális változásai indokolttá teszik. Ebben a folyamatban 
nem kevésbé fontos a felülvizsgálat eredményeinek értékelése, elemzése is, amely értékelés, 
elemzés fontos útmutatást adhat a célszerű, szükségszerű döntések, intézkedések 
meghozatalával kapcsolatban. 
 
 
Javaslatok az alábbi bontásban: 
 

 Gazdasági prioritások 
 
Elsősorban az erőforrás-gazdálkodás területét célszerű, szükségszerű fejleszteni, amelyek az 
emberi erőforrásra (felkészültség, elkötelezettség, tudatosság), a megújuló energiatermelésre, 
felhasználásra, hatékonyság növelésre irányulnak. 
 
A hatékonyabb erőforrás-gazdálkodás elsősorban a helyi vállalkozásokon keresztül 
valósítható meg. 
A teleülésen a vállalkozások döntő többségét a mikro- és kisvállalkozások teszik ki, ebből, 
mint fent is leírásra került nagy számban vannak az egyéni vállalkozások. 
A vállalkozások erőforrás hiányosak / tőkeszegények, kis alkalmazott létszámmal.  
 
A vállalkozásfejlesztés ezért kiemelt feladat az ebben történő együttműködés, finanszírozási, 
erőforrás-gazdálkodási lehetőségek feltárásával. 
 
Az erőforrás-gazdálkodás fejlesztéshez szorosan kapcsolódik a lakosság, vállalkozók 
képzési, felkészítési rendszerének fejlesztése, szükségszerűen külső szakemberek, oktatók 
igénybe vételével. 
Ennek tervezéséhez, kialakításához pontosan fel kell mérni az igényeket (köztük kiemelten 
az értelmezhető, elérhető piaci igényeket), adottságokat, lehetőségeket. 
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A vállalkozások fejlesztése, a kapcsolódó erőforrás-gazdálkodás fejlesztése professzionális 
menedzsmentet igényel, amelynek biztosítása önkormányzati támogatással valósulhat meg. 
 
 

 Társadalmi prioritások 
 
A Társadalmi prioritások a település alapértékein, adottságain, lehetőségein alapuló, a kor 
követelményeinek megfelelő életkörülmények biztosítására irányulóan azonosítható. 
Természetesen ennek a prioritásnak a meghatározásakor figyelembe kell venni az esetleg 
célszerű, szükséges szemléletváltást, szemléletformálást is. 
 
A lakosság és a helyi vállalkozók járulhatnak hozzá, mi több biztosíthatják a fenntarthatóság 
célul kitűzött növelését, a környezetterhelő, környezetszennyező anyagok csökkenését, az 
ehhez kapcsolódó önkormányzati szolgáltatások (hulladékgyűjtés, szennyvízelvezetés stb.) 
nyújtásával. 
 
A szemléletformálás elsődleges célpontja az öko-tudatosság kialakítása, erősítése erre a célra 
kialakított fórumok, kommunikációs rendszerek alkalmazásával. 
 
Intézményi erőforrás-gazdálkodás hatékonyságának, eredményességének növelése is 
megkerülhetetlen feladat a LA 21 Program keretében.  
Az intézményei erőforrás-gazdálkodás hatékonyságának, eredményességének növelése 
jellemzően pénzigényes, ugyanakkor céltudatos, felkészült, elkötelezett munkatársakat, 
szakembereket is igényel. 
A takarékossági, energetikai korszerűsítések, infrastrukturális fejlesztések megfelelő 
finanszírozási rendszer alkalmazásával hozzájárulhatnak a kitűzött célok eléréséhez. 
 
Ebbe a csoportba tartozik megfelelő prioritási sorrendben a település egészségügyi, oktatási, 
közbiztonsági, kulturális, esélyegyenlőségi, közlekedési rendszereinek fejlesztése 
önkormányzati stratégiák kialakításával. 
 
 

 Környezeti prioritások 
 
Az Önkormányzat LA 21 Programja jelentős mértékben hozzájárult és járulhat a környezet 
károsítás csökkentéséhez, a környezeti erőforrások megfelelő kezeléséhez, fejlesztéséhez 
rövid, közép hosszú távú célprogramokkal. 
 
Ugyanakkor célszerű, szükségszerű ezen a területen is tervezni, megvalósítani a lakosság, 
vállalkozások szemléletváltását, szemléletformálását a megfelelő környezettudatosság 
elérése érdekében. 
 
Ebbe a csoportba tartozik a települési és az épített környezet védelme, fejlesztése.  
Az előző szakaszok egyikében már leírásra került, hogy a kibocsátási értékek csökkenő 
tendenciát mutatnak, azonban ezeket az értékeket tovább lehet / kell javítani. 
 
Mindez célirányos tájékoztatásokkal, képzésekkel, különböző fórumok szervezésével, 
megtartásával, felvilágosító kommunikációkkal megvalósítható. 
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Szükségszerű továbbá az infrastrukturális tényezők javítása, továbbfejlesztése is. Tovább 
kell vizsgálni, kutatni a megújuló energiatermelési, hatékonyabb energiafelhasználási 
lehetőségeket. 
Fel kell tárni, azonosítani kell és menedzselni kell az alkalmazásba vehető helyi 
innovációkat, találmányokat feltalálóik felkészítésével párhuzamosan. 
 
Tovább kell fejleszteni a zöldterületek védelmét, a hulladékgazdálkodási rendszert, valamint 
az ezekhez kapcsolódó szolgáltatási rendszert. 
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2. KAPCSOLÓDÁS NEMZETI, NEMZETKÖZI PROGRAMOKHOZ, 
FOLYAMATOKHOZ 

 
 
2.1 Európai Uniós vonatkozású tényezők 
 
A Bizottság a fenntartható fejlődés stratégiáját meghatározó alapelvekről szóló, 2005-ben 
született deklarációja szerint az Unió elkötelezett a fenntartható fejlődés mellett, amely 
minden politikáját és cselekedetét meghatározza. Az Unió megújított Fenntartható Fejlődés 
Stratégiájának jóváhagyása a 2006. júniusi Európai Tanács napirendjén szerepelt 
 
1992-ben Rio de Janeiróban rendezett ENSZ Környezet és Fejlődés Konferencián elfogadott 
„Agenda 21” program („LA 21”) értékelése kapcsán fogalmazódott meg a fenntartható 
fejlődés helyi, lokális programja.  
 
A „LA 21” program az általános érvényű fenntartható fejlődés konkrét, gyakorlati 
megvalósítását a helyi adottságok, érdekek alapján, az önkormányzat és a helyi lakosok, 
közösségek széleskörű együtt munkálkodásával javasolja folytatni. Az alapfeladat itt a helyi 
hatáskörben befolyásolható fejlődés (beruházások, fejlesztések, felújítások, intézkedések, 
szabályozás stb.) olyan irányú alakítása, amely mind jobban előtérbe helyezi „a helybeni” 
életminőség, környezeti állapot javítását, valamint a helyi erőforrások - talaj, vízkészlet, 
energia, emberi- és jövedelemtermelő erőforrások stb.- nem kimerítő, hosszabb távú 
kiaknázását.  
 
További fontos elvárás, hogy valamennyi nem helyi erőforrásra támaszkodó, de helyi 
felhasználásban szerepet játszó beruházó-fejlesztő, termelő-szolgáltató- és fogyasztó 
törekedjen a fenntarthatóságot figyelembe vevő megoldások, eljárások igénybe vételére, 
szokások kialakítására. Ennek megvalósíthatóságát a megfelelő politikai akarat megléte és 
helyi társadalmi-közösségi kultúra jellege együttesen szabja meg és egy racionális tervezési 
folyamat útján kimunkált stratégia foglalja rendezett keretbe. 
 
A fenntartható fejlődés nemzeti stratégia globális összefüggéseket is tükröző, nemzeti szintű 
prioritásai és fókuszai - az előzőekkel is összefüggésben - a következők: 
 (a) a gazdaság anyag- és energiaigényességének racionalizálása; 
 (b) a fenntarthatatlan társadalmi folyamatok kezelése és szabályozása; 
 (c) környezeti rendszerek fenntartható hasznosítása. 
 
 
2.2 Hazai vonatkozású tényezők 
 
Magyarország Uniós tagállamként vállalta, hogy megfelelő eszközökkel (rendszerekkel, 
módszerekkel) segíti az EU-s vonatkozó célkitűzések megvalósítását.2 
Ezek az eszközök egymással szoros kölcsönhatásban vannak és különböző alprogramokban, 
projektekben, pályázati felhívásokban (jelen esetben is) realizálódnak. 

                                      
2 A Magyar Köztársaság Kormánya által, 207. június 29-én elfogadott Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia és a hozzá 
kapcsolódó tagállami jelentés az Európai Unió megújított fenntartható fejlődési stratégiájának végrehajtásáról: a Nemzeti 
Környezetvédelmi Programok (NKP-I, NKP-II. és az előkészítés alatt álló NKP-III.), különféle együttműködési 
megállapodások, valamint az EU tagságból ránk háruló közös programok. 
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A fenntarthatósági tervekkel, programokkal kapcsolatosan különböző tájékoztató anyagok, 
ismertetők már rendelkezésre állnak, egységes jogi szabályozása (beleértve a tervek, 
programok hatékonyság, eredményesség mérését, értékelését stb.) azonban még nem került 
kialakításra.  
 
Jogszabályi előírás3 egyelőre, csak a „környezetvédelmi program”-ról áll rendelkezésre. 
Ennek értelmében minden hazai önkormányzatnak önálló környezetvédelmi programot kell 
kidolgoznia, amelyet saját képviselő testülete, illetve közgyűlése hagy jóvá. 
 
A „helyi” fenntarthatósági terv / program átfogóbb a környezetvédelmi programnál. Szerepe, 
hogy egységes egészként, egymással szorosan összefüggő elemekként kezelje a környezeti, 
társadalmi, gazdasági és kulturális elemeket, tényezőket, meglévő, értelmezhető 
problémákat. 
 
Kiemelt szerepe továbbá, hogy az érintett településban, településen élők számára szabályozó 
erejénél fogva biztosítsa a megfelelő életminőséget jelenben, jövőben egyaránt, valamint a 
társadalmi – gazdasági - környezeti folyamatok fenntartható fejlődés követelményeinek való 
megfelelését.  
 
Fentiek érdekében meghatározza a hivatkozott folyamatokban részt vevő szereplőket, a 
tervek, programok végrehajtása érdekében előírt feladatokat, felelősségeket oly módon, hogy 
ezek kialakításához figyelembe veszi az adott település, település adottságait, lehetőségeit. 
 

Napjainkban Magyarországon a fenntarthatóság kérdését nem kezelik jelentőségének 
megfelelő helyen. A központi kormányzat a nemzeti stratégia elkészítésével is csak 2007-re 
készült el, a helyi fenntarthatóság kérdését azonban nem érzi saját felelősségének. Útmutatók 
és esettanulmányok híján az önkormányzatok is csak tapogatóznak e területen, valamint a 
lakosság sincs tisztában e nemzetközi kezdeményezés jelentőségével. A törvényi háttér 
ugyancsak nem kialakult, azt rögzíti, hogy a helyi hatóságok részt vehetnek ilyen stratégiák 
készítésében. Ezek után nem meglepő, hogy csak néhány önkormányzat akad, amely 
vállalkozik erre a bonyolult, ám jövője szempontjából meghatározó feladatnak az 
elvégzésére. 

 
A helyi fenntarthatóság témakörében gondolkodás az emberiség részéről a természeti 

környezethez, a természeti erőforrásokhoz való hozzáállás minőségileg új viszonya. Úgy 
definiálhatjuk röviden, hogy az a település fenntartható, amelyben élni lehet. A kérdőíves 
vizsgálat ezen a téren hazánk esetében az önkormányzatoknál és a lakosságnál is 
ismerethiányt és gyenge kezdeményezőkészséget igazolt. 

 
A civil szférából sem érkezik megfelelő számú kezdeményezés, hiszen Magyarországon a 
demokratikus hagyományok nem erőteljesek, valamint a múltból örökölt gazdasági és 
társadalmi problémák következtében a környezeti kérdések is meglehetősen hátul 
szerepelnek a lakosság értékrendjében. Bár bíztatónak tekinthető, hogy a stratégiák 
elkészítéséhez 
 
 
 
                                      
3  1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 
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2.3 A fenntarthatóság megvalósulásának akadályai 
 
Szemléletbeli akadályok 
 

 a fogyasztói társadalmak szemléletében az ember uralja a természetet, ezáltal az 
ember szembekerül az eltartó természettel, a természetbe való harmonikus 
beilleszkedés nem valósul meg; 

 a jólét elérésének eszközeként a gazdasági növekedés kap elsőbbséget, ez válik a 
társadalom céljává; 

 a környezet és maga a társadalom is eszközévé válik a gazdasági növekedés 
kiszolgálásának; 

 a világot szektorokra, ismerethalmazokra bontó szemlélet és oktatás nem alkalmas a 
környezet és fejlődés összefüggő ügyeinek integrált kezelésére; 

 az emberek legtöbbje a fenntartható fejlődést azonosítja a környezetvédelemmel. 
 
Az emberek tudatában és viselkedésében rejlő akadályok 
 

 a társadalmi jólétet a gazdasági növekedéssel azonosító megközelítés népszerű, mert 
az emberek legtöbbje a világot anyagi javakban méri; 

 a birtoklás vágya, a másokkal való megosztás készségének hiánya csak nehezen 
leküzdhető emberi tulajdonság; 

 sokan úgy vélik, hogy a világ problémái megoldhatók a tudományos-technikai 
haladás által, holott a fennálló problémák legtöbbje erkölcsi, etikai gyökerekkel 
rendelkezik; 

 a döntéshozók legtöbbje nincs tudatában annak az egyszerű összefüggésnek, hogy a 
gazdasági növekedés a természet eltartó-képességének a függvénye; 

 az egyes emberek, az egyes társadalmak és a környezet között fennálló jelenlegi 
viszonyrendszer nem alkalmas az egymással és a természettel való harmonikus 
együttélés megvalósítására 

 
Intézményes akadályok 
 

 a valóságot szétszabdaló, tantárgy és tudományág alapú iskolai oktatás alkalmatlan a 
világot teljességében, összefüggéseiben látó generációk felnevelésére; 

 a környezet és fejlődés ügyének összefüggő kérdésköre nem kezelhető szektorokra 
elkülönülő intézményrendszerekkel, ahol az átjárhatóság és kommunikáció nem 
biztosított; 

 a jogi és közgazdasági szabályozó rendszerek is a szektorszemléletet követik, ezért az 
elkülönülő szabályok és szabályozók alkalmatlanok az összefüggő ügyek komplex 
szabályozására; 

 az integráltság hiányának következtében a különböző intézkedések keresztezik 
egymást, s leggyakrabban a problémák átterhelését, más formában való megjelenését 
okozzák; 

 nem alakultak ki azok a mérési, értékelési és nyomon-követési módszerek, amelyek a 
társadalmi jólétet képesek lennének számunkra jelezni. A GDP és más mérési 
eszközök alkalmatlanok a fenntarthatóság kimutatására; 

 a politikai intézményrendszer nem alkalmas a hosszú távú érdekek, a jövő generációk 
érdekeinek képviseletére, mert a politikai népszerűség a rövid távú sikereket igényli; 
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 nincsenek olyan szabályok, amelyek képesek lennének megakadályozni a 
multinacionális tőkeérdekek határtalan terjeszkedését a természeti és humán 
erőforrások gyarmatosításában, a politika ezen érdekeket támogatja a közérdekkel 
szemben. 

 
Ismereti hiányok 
 

 az emberek legtöbbje nincs birtokában azoknak az alapvető ökológiai és társadalmi 
ismereteknek, amelyek szükségesek lennének a fenntarthatóság megértéséhez. Ezeket 
a mai iskolai oktatás nélkülözi, a kommunikáció nem közli, vagy elhallgatja; 

 nem ismerjük a fenntartható erőforrás-gazdálkodás módjait, és nem ismerjük a 
fenntartható termelési és fogyasztási mintázatokat; 

 a tudomány a mai napig adós maradt a világ dolgainak holisztikus megközelítésével 
és közérthető megláttatásával. 

 
A közgazdasági megközelítésben rejlő akadályok 
 

 a közgazdasági rendszer nem képes kezelni a negatív környezeti externális hatásokat, 
következésképpen azokat a társadalom fizeti meg; 

 a közgazdasági rendszer nem ismeri el a természeti erőforrások materiális, sem pedig 
 immateriális értékét; 
 mivel a gazdasági folyamatok nem juttatnak elegendő forrásokat a természeti 

erőforrások és a környezet minőségének megőrzésére és fejlesztésére, ezért a 
környezeti problémák bővített módon termelődnek újra. 

 
Elengedhetetlen változások a fenntarthatóság érdekében 
 

 az oktatásban, a politikai és közgondolkodásban fel kell ismerni azt az alapvető tényt, 
hogy az ember a természet része, múltja, jelene és jövője szempontjából meghatározó 
a környezet minősége, az erőforrások bősége, s mindezek megőrzésének érdekében 
harmonikus illeszkedése környezetéhez; 

 helyre kell állítani a társadalmi jólét elsőbbségét a gazdasági növekedéssel szemben; 
 az emberi fejlődés célja a folytonos szociális jólét megvalósítása, amelyben a 

gazdaság eszköz, a környezet, pedig feltétel; 
 társadalmunk formálásában lényegesen nagyobb figyelmet kell szentelnünk azoknak 

az erkölcsi, etikai normáknak, amelyek meghatározzák az egyes emberek, egyes 
társadalmak és környezetük között fennálló viszonyrendszert. Az új etika nem 
képzelhető el az egyes emberek értékrendjének megváltozása nélkül. Az egész 
társadalom feladata, hogy ezt az új rendet felállítsa, és hogy az egyes emberek 
szintjéig nyúljon a megoldás érdekében; 

 az erőforrásokhoz való igazságos hozzáférés lehetősége teremtheti meg a legtöbb 
ember boldogulását, alkotó szellemi vagy fizikai kibontakozását. A megosztás 
készségének kialakítása a személyes boldogság és biztonság, megelégedettség 
feltétele is; 

 a különböző társadalmi csoportok megkülönböztetése az egyes társadalmakon belül 
sürgős feloldást igényel; 
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 a megoldás egyik módja, ha ezeket a társadalmi csoportokat nem rekesztjük ki a 
társadalom ügyeinek intézéséből, csak azért mert etnikailag másak, nők, öregek, 
fiatalok, vagy másként vélekednek; 

 az iskolarendszer és oktatás gyökeres reformjára van szükség, az analitikus, tantárgyi 
 szemléletet a holisztikus látásmódnak és az ennek megfelelő tantárgyi integrációnak 

kell felváltania; 
 a szektorok felett átívelő intézményrendszert kell létrehozni, az integráltságot a jogi 

és közgazdasági szabályozórendszerben is meg kell testesíteni; 
 ki kell alakítani, és széles körben alkalmazni kell a fejlődés nyomon követésére 

alkalmas fenntarthatósági mutatókat; 
 a globálizációs, centralizációs törekvésekkel szemben elsőbbséget kell adni a helyi 

közösségek kibontakozásának, és biztosítani kell ezek önmeghatározási lehetőségét; 
 a megfelelő környezet-minőség biztosítása érdekében olyan jogi szabályozórendszert 

kell létrehozni, amely tiltja, és hosszú távon felszámolja azokat a tevékenységeket, 
amelyek negatív externális hatása a környezet visszafordíthatatlan károsodásához 
vezet, illetve olyan gazdasági szabályozókat kell bevezetni, amelyek a természeti 
erőforrások értékének elismerésén alapulnak; 

 a fogyasztói és termelői mintázatokat egy rendszerben kell kezelni, s messze nem 
elegendő csak a termelés technológiai oldalaira koncentrálni. A fogyasztói 
mintázatok átalakításának iránya az anyag- és energia-intenzív termékektől és 
szolgáltatásoktól, az anyag- és energiaszegény termékeken és szolgáltatásokon 
keresztül a tudás és kultúra fogyasztásának irányába mutat; 

 a helyi erőforrások hasznosítása kulcskérdés a fenntartható erőforrás-gazdálkodás 
szempontjából. A helyi gazdálkodás a közösség és környezete viszonyrendszerében 
valósul meg, szervesen illeszkedik a közösség életéhez, lehetővé teszi a szerves 
kultúra folyamatosságát, a közösség együttműködését, a helyi környezeti értékek 
megbecsülését; 

 a környezeti rendszereket. azok átalakítása helyett. adottságaiknak megfelelően kell 
hasznosítani, oly módon, hogy az ne változtassa meg a környezet ökológiai 
jellemzőit. 

 
 
2.4 Jogszabályi környezet és egyéb befolyásoló tényezők 
 
Törvényi szabályozás 
 
Ha fejletlen az ökológiai tudat, a természeti javak és az egészséges környezet megőrzésének 
a legmegfelelőbb módja a világos, pontos és alkalmazható jogszabályozás. 
 
Nemzetközi szerződések és megállapodások 
 
Annak köszönhetően, hogy a világban fejlődött az ökológiai tudat, s hazánkat is közelíteni 
akartuk a világhoz, sok nemzetközi szerződést és megállapodást ratifikáltunk, és néhány 
jelentős most vár becikkelyezésre. Miután hazánk megnyílt a régió és a világ felé, nem lesz 
elég a becikkelyezésük, be is kell építeni őket a jogrendbe. Jelenleg, amikor a lényeges 
ökológiai információkat továbbra is titokként őrzik, az egyik prioritás az egészséges 
környezetben való élet minden embernek alapvető joga, nem csak a fiataloknak. 
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Hazai jogszabályozás 
 
A hazai jogszabályozás az egészséges környezet, s egyben az egészséges társadalom alapja. 
A bel- és külföldi jogszabályok összehangolása, a hazai környezetvédelmi és fejlesztési 
jogalkotás fejlesztése az egyik legfontosabb szegmentuma az előrehaladásnak és annak, hogy 
hazánkat nem csak az Európai Unió, de az egész világ is elfogadja. 
 
Felelősség és monitoring 
 
A felelős személyek rendszerének, az ellenőrzésnek és a monitoringnak a bevezetése jobban 
motiválná az egyéneket is, hogy gondoljanak az egészséges környezetre. A monitoring  
szakértői teamek és a felügyelőségek szavatolhatják az egészséges környezet fennmaradását. 
A felelősség nem lehet kollektív, a következmények azonban az egész emberiségre nézve 
katasztrofálisak lehetnek. 
 
Ökológiai oktatás  
 
Az ökológiai tudatot attól a pillanattól kezdve kell alakítani, amikor a gyermek elkezdi 
tanulmányozni maga körül a világot. Az egyén elveire és személyiségére a környezetének 
kell hatnia. Csak az egészséges és ökológiailag képzett környezet biztosíthatja a majdani 
nemzedékek egészséges fennmaradását. 
 
Formális ökológiai oktatás 
 
A gyermekek, és a fiatalok formális ökológiai oktatása az oktatási rendszerben folyik, mely 
még mindig merev és teoretikus, nincs benne tapasztalati tanulás. A természet, szépségei, 
titkai és megőrzése nem lehet csak elmélet, életmóddá kell válnia, és minden fiatalnak 
vállalnia kell a felelősséget. 
 
Általános és középiskolai oktatás 
 
Az általános és középiskolákban jelenleg ökológiával a biológia keretein belül foglalkoznak, 
és általában nem fordítanak rá kellő figyelmet. A fiatalok általános oktatásának feltétlenül ki 
kell térnie az ökológiára is, és az elméleten kívül ki kell építenie a környezet megőrzésének 
és óvásának a tudatát is. A középiskoláknak elegendő olyan embert kellene képezniük, akik a 
főiskolai és egyetemi végzettségűekkel együtt reális támogatást nyújthatnának a környezet 
megőrzésének és fejlesztésének, illetve a fenntartható fejlődésnek. 
 
Főiskolai és egyetemi oktatás 
 
A főiskolai és egyetemi végzettségű, más országok kezdeti hibáit jól ismerő szakemberek 
képzése és multidiszciplináris teamekbe való kapcsolása, illetve a megfelelő felszereléshez 
és információkhoz való hozzájutása a tiszta és egészséges környezet, a fenntartható fejlődés 
alapja. 
 
Nem formális ökológiai oktatás 
 
Az ökológia tudatosulása és az ökológiai információkhoz való hozzáférés igénye 
szükségessé teszi a nem formális ökológiai oktatást. Ebben a szegmentumban az állami 
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intézményeken és a médiumokon kívül fontos szerepet játszanak a polgárok egyesületei és a 
kiemelkedő egyéniségek, akik kezdeményezéseikkel eredményesebbé teszik a fenntartható 
társadalomfejlődést. 
 
Energia 
 
Az ember minden tevékenységéhez és alkotómunkájához energiát használ. Az 
energiaigények napról napra növekszenek, a hozzáférhető, olcsó és "tiszta" energia 
mennyiségei pedig napról napra csökkennek. 
 
Szokványos energiaforrások 
 
A szokványos energiaforrások racionális kihasználása, a hatékonyabb és tisztább 
kihasználásukat célzó rendszerekbe való befektetés csökkentené a kiaknázási módjuk vagy a 
használatuk során keletkező melléktermékek okozta káros környezeti hatást, amely az 
emberekre is károsan hat. A szokványos energiaforrások használatával járó maradékanyagok 
szabályos tárolása biztosítaná a fiataloknak az egészséges és szennyezetlen környezetet, a 
fosszilis üzemanyagok modern kiaknázási módja, pedig csökkentené számos élőlény, így az 
ember élőhelyének a degradálódását. 
 
Alternatív energiák 
 
Az alternatív energiaforrások megismerése és fejlesztése csökkentené a környezet 
megterheltségét. Az alternatív energiaforrások fokozottabb alkalmazása megőrizné a meg 
nem újuló természeti javakat a jövő nemzedékek számára is. 
 
Fenntartható energiahasználat 
 
A fenntartható energiahasználat magában foglalja az olyan populáció normális fejlődésének 
a lehetőségét, mely tervezi, racionálisan használja, és tiszteletben tartja energiaforrásait. Az 
energiaveszteség csökkentésébe való befektetés óvja a meg nem újuló forrásokat, melyek a 
jelenlegi és a majdani nemzedékek számára biztosítják a zavartalan fejlődést. 
 
Természetvédelem 
 
Az ember a természet elválaszthatatlan alkotórésze. A természetben való tartózkodás 
pozitívan hat az emberre, különösen a fiatalokra, amit a gyermekek és a fiatalok 
"természetiskolai" programjának többéves tapasztalata is bizonyít. Csak az egészséges és 
megőrzött természet tudja pihentetni és relaxálni az embert, ez pedig nélkülözhetetlen a 
normális fejlődéshez és munkához. 
 
A talaj védelme 
 
A termőtalaj a települések egyik legfontosabb és legértékesebb természeti java. Csak a 
talajhoz való megfelelő viszonyulás teheti lehetővé, hogy a majdani nemzedékek is 
élvezhessék a szántók gazdag és egészséges adományait. Egy adott település termőtalaját az 
engedély nélküli építkezés és a növényvédő szerek szabálytalan használata veszélyezteti 
legjobban. 
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A víz védelme 
 
A víz az élet alapja, minden élőlény fő alkotóeleme. A víz vagy serkenti vagy korlátozza 
egy-egy közösség fejlődését – a családtól a társadalomig egyaránt. A racionális vízhasználat 
fokozza a víz hozzáférhetőségét és minőségét. Amit a környezetünkben eldobunk, előbb-
utóbb a vízbe kerül. A víz állandó körforgásban van. A víznek a természetben való 
körforgása során a szennyező anyagok ismét az ember környezetébe kerülnek, és károsan 
hatnak, ez a hatás, pedig a legkifejezettebb a fejlődő fiatal szervezetre nézve. 
 
A levegő védelme 
 
A levegőben napról napra egyre több a szennyeződés. A sűrű szmog nagyon ártalmas az 
emberek egészségére. A levegőszennyezés csökkentése és a parkosítás lehet a harc eszköze 
és az ilyen szennyeződés szanálásának az eszköze is. 
 
Biodiverzitás 
 
Egy terület, régió vagy állam gazdagsága magában foglalja a biológiai sokféleséget is. Minél 
változatosabb egy-egy ökoszisztéma, annál jobban ellen tud állni a különféle külső 
hatásoknak. Nincs az az ár, amely pótolni tudná valamely specifikus faj eltűnését, mely az 
élelmezési lánc "kicsi", de megkerülhetetlen része. 
 
Nemzeti parkok és kiemelt természetvédelmi területek 
 
Azoknak a területeknek, amelyek hosszú évek munkájának és tanulmányozásának 
köszönhetően megkapták a nemzeti park és a kiemelt természetvédelmi terület státust, most 
az ilyen állapotban való fennmaradása veszélybe került. Minden egyes specifikus 
ökoszisztéma értéke felbecsülhetetlen. Ha az ökoszisztéma egyensúlya felborul, szinte 
lehetetlen visszaállítani. Mindannyiunk kötelessége, hogy a védett területeket óvjuk és 
védjük, és olyan lelkesedést vessünk be, mint amilyennel saját jövőnket építjük. A modern 
fogyasztói társadalom fejlődésével a mindennapoktól való menekvés és a természettel való 
kontaktus egyetlen helye a kiemelt természetvédelmi terület és a nemzeti park, mely 
megragadja szépségével és nyugalmával az embert. 
 
Felelősség és monitoring 
 
Minden természeti tévedésért súlyos árat kell fizetni. A kiemelt természetvédelmi 
területekért, a nemzeti parkokért és a biodiverzitásért való felelősséget és az emberi 
viszonyulást pontosan meg kell határozni. A természet közös kincsünk, mindannyiunknak 
jogunk van védeni, és rámutatni a pusztításra. A természet pusztítóival szigorúan kell bánni, 
mert a legszörnyűbb genocídium az, amelyet a még meg sem születettekkel szemben 
követünk el. 
 
 
Lokális agenda 21 
 
Ha minden település, település, régió, terület kidolgozza és alkalmazza saját agendáját, akkor 
lesz világos jövőképe, mely a környezettel harmóniában van, és nem konfrontálódik. Ha a 
lokális agendák kidolgozásában jól képzett szakemberek vesznek részt, az szavatolja az 
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alkalmazhatóságot és hatékonyságot. A lokális agenda 21 kidolgozásával a település, régió, 
terület világosan kimutatja, hogy törődik a környezettel, a jövővel és a fiatal nemzedékekkel. 
 
 
Lokális ökológiai akcióterv (LÖAT) 
 
A lokális agenda 21-től eltérően a lokális ökológiai akcióterv meghatározza a környezet 
pillanatnyi állapotát, továbbá az elfogadható állapot visszaállításának a módját és az érte való 
felelősséget. Ha a LÖAT kidolgozásába minden érdekelt bekapcsolódik, az biztosítja, hogy a 
LÖAT-ot széles körben elfogadják és alkalmazzák. A LÖAT kidolgozásával a település, 
település, régió, terület világosan kimutatja, hogy törődik a környezettel, a jövővel és a fiatal 
nemzedékekkel. 
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3. AZ LA21 STRATÉGIAI TÉNYEZŐI 
 
 
Az LA21 terv és program kialakítását, működtetését biztosító stratégiai tényezők: 
 

 zöldpolitika menedzsment; 
 ökopolitika, környezetvédelmi politika, zöldpolitika menedzsment; 
 zöld gazdaság menedzsment; 
 zöld ipar; 
 vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) menedzsment; 
 zöld önkormányzat menedzsment; 
 intézményi erőforrás-gazdálkodás menedzsment. 

 
 
3.1 A zöldpolitika 
 
A zöldpolitika valamely politikai közösség mindazon politikai-gazdaságpolitikai 
elképzeléseinek és törvénykezési szándékainak, illetve konkrét gyakorlati intézkedéseinek 
összessége, amelyek egy adott időperióduson belül a globális környezeti problémák 
meghaladására irányulnak a helyi, a regionális, avagy a nemzetközi feltételek figyelembe 
vétele mellett. A zöldpolitika, mint a politikai hatalomgyakorlás önálló területének, 
alapfeladata azon eszköz-, szabályzó- és feltételrendszer felépítése, illetve működésének 
irányítása, amely lehetővé teszi a társadalom minél gyorsabb és zökkenőmentes áttérését a 
fenntartható fejlődés elveinek megfelelő gazdálkodási, életvezetési viszonyokra. 
Ezt a kétlépcsős (egymásba „csúszó) társadalmi programot nevezzük röviden: 
 

 a zöld gazdaság megteremtése; 
 a fekete gazdaság átállítása, zöld gazdaságba történő átvezetése. 

 
A zöldpolitika ebben az értelemben meghaladja a környezetpolitika eddig hatályos 
tartalmi lehatárolását, mi több, jelentősen bővíti annak ható- és mozgásterét, mert:  
 

 védelmi funkcióinak eddig hagyományosan horizontális irányultságát (természet- és 
környezetvédelem) vertikális irányokkal bővíti (klímavédelem és a természeti 
kincsek – köztük a fosszilis energiahordozók – gyorsuló kiaknázásának, 
hasznosításának visszafogása); 

 a greenovációs (innovatív zöld) termékek, technológiai eljárások kifejlesztésével és 
ipari léptékű alkalmazásával, továbbá új piacszervezési módszerek bevezetésével a 
gazdaságpolitikai irányítás aktív eszközévé válik (hasonlóan az iparpolitikához, a 
közlekedés-, vagy a pénz- és valutapolitikához); 

 a greenovációs termékek tömeges fogyasztásának – és ezzel párhuzamosan e 
szükségletek fedezésére irányuló ipari termelés – fokozásával nemcsak jelentős 
(pozitív) költségvetési hatások érhetők el, hanem a jövedelmek újraelosztásának 
olyan új módszerei, formái alakíthatók ki, amelyek mindeddig csak a szociális 
és/vagy az adópolitika keretein belül voltak elképzelhetőek.4 

 

                                      
4  Olajos Péter – Konzervatív Zöldségek könyve 
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3.2 Ökopolitika, környezetvédelmi politika, zöldpolitika 
 
Az ökopolitika kifejezés, mint azt korábban már érintettük, az ökológia bázisára épülő önálló 
politikai irányzat saját eszme- és fogalomrendszerrel, amelyet társadalmi mozgalmak, 
politikai közösségek hirdetnek és képviselnek.  
 
Ez a fogalomrendszer tartalmazza a környezetvédelmi politika elveit is, ám annál lényegesen 
nagyobb  összefüggéseket fed le. Mint irányzat, napjainkra önálló ideológiai platformmá, 
egyfajta „izmussá” (ökologizmus) vált, amely hasonlóan a nagy ideológiai irányzatokhoz 
(szocializmus, liberalizmus, vagy konzervativizmus) egyre nagyobb „hatótávolsággal” 
rendelkezik. 
 
Az ökopolitikához képest a környezetvédelmi politika sokkal szűkebb fogalom. 
Megvalósításáért általában és elsősorban az állam és annak intézményei (kormányzati 
adminisztráció) felelősek, követve a nemzetközi szerződésekben meghatározott, előírt 
feladatokat.  
 
A mai értelemben vett környezetvédelmi politika lényegében az 1972-es stockholmi ENSZ 
világkonferencián indult el, és az 1992-es Riói Föld Csúcson teljesedett ki - itt vált 
lényegében globális politikává. Ott és akkor fogadták el azokat az elveket, melyek alapján az 
egyes országok kialakították azóta is hatályos – természetesen folyamatosan finomított, 
aktualizált – jogszabály rendszerüket. 
 
A három fogalom közül a zöldpolitika a legkevésbé zárt fogalom. Mint elnevezés és 
megjelölés lényegében minden olyan tevékenységre használható, amelynek célja a 
fenntartható növekedés és a környezeti egyensúly elérése, az új társadalmi és gazdasági 
modell kialakítása. A zöldpolitika kifejezetten tevékenység orientált, és ezért a legnagyobb 
cselekvési mozgástérrel rendelkezik. 
 
Mint a globális környezeti problémák megoldására irányuló politikai akarat 
megvalósításának gyakorlati kerete, igény szerint alakítható, és ezért a pártpolitikai 
stratégiák, kormányzati programok eszköztárát gazdagítja. 
 
 
3.3. Zöld gazdaság 
 
A fenntartható növekedés alapvető feltétele, hogy környezetünk érdekei a mainál jóval 
markánsabban jelenjenek meg a gazdaságszervezési rendszerekben, és a politikai 
döntéshozatal (zöldpolitika) folyamataiban. Ehhez azonban sokak szerint fordulatra, mi több, 
paradigmaváltásra lenne szükségünk. 
 
Manapság egyre többet hallunk ezekről a fogalmakról, a mögöttes tartalmak azonban nem 
mindenki számára egyértelműek.  
 
Nem keveseknek kifejezett érdeke is fűződik ahhoz, hogy e fogalmak ne is legyenek tisztán 
és világosan értelmezhetőek, hiszen addig is lehet a „zavarosban halászni”. 
 
A fenntartható fejlődést zászlójára tűző önkormányzatokban azonban tisztán kell látniuk 
ebben a kérdésben, mert ennek hiányában ismételten olyan iparágakat, rendszereket 
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támogatnának, amelyek a környezetre károsan ható termelői tevékenységet folytatnak, vagy 
olyan módszereket választanának, amelyek pazaroló módon kezelik a közjavakat.  
 
A zöld gazdaság, mint a gazdaság egyik alrendszere, amely magába foglalja a zöldipart, a 
környezetvédelmi- és a természetvédelmi ipart. 
 
Vannak részei, melyek az elmúlt évtizedekben jelentősen megerősödtek, izmossá, tőkeerőssé 
váltak, ilyenek elsősorban a környezet(védelm)i iparágak (hulladékkezelés, ivóvízvíz és 
szennyvízkezelés), mások éppen csak vegetálnak (új és megújuló energiák, épületek 
energetikai korszerűsítése) és vannak részei, amelyek szinte nem is léteznek, ki se nőttek 
(zöld banki- és pénzügyi szolgáltatások, zöld innováció). 
 
Miképpen a gazdaság többi része a zöld gazdaság alkotóelemei is egymásra épülve, egyfajta 
szinergiában tudnak igazán hatékonyan működni. Így tudnak a legtöbb hasznot és 
munkahelyet teremteni. Éppen ezért először is egy stratégiára volna szükség, egy olyan 
stratégiára, amely az egyes területeket külön kezeli, de az egész zöld gazdaságot, mint egy 
rendszert átfogja. 
Ennek a stratégiának, egy olyan széles társadalmi, politikai, szakmai konszenzuson alapuló 
koncepciót, egyfajta új zöld kiegyezést kell megjelenítenie, amely a hazai zöldipar komplex, 
súlyponti fejlesztésén keresztül – mintegy annak bázisára épülve – munkahelyeket teremt, és 
képes az ország gazdasági, pénzügyi teljesítőképességének stabilizálására.  
 
A tervnek egy hosszú távú stratégia mentén egészséges növekedési pályára kell állítania a 
zöldipar vezérelte gazdaságot, miközben egységes szerkezetben kezeli a megújuláshoz 
szükséges közösségi (uniós), állami költségvetési és szabadpiaci fejlesztési, beruházási 
forrásokat. 
 
Az új zöldiparágak megerősödése zöld munkahelyek millióit teremtheti meg. Nemcsak a 
megújuló energia, hanem az energiahatékonyság, az energiatakarékosság területén is, mint 
például a lakásszigetelés, fűtés- és hűtéstechnika, építőipar, nem is szólva a mezőgazdaság, a 
szolgáltató ipar és a kereskedelem széles lehetőségeiről.5 
 
 
3.4 Zöld ipar 
 
A zöldipar általános jellemzője, hogy összességében nemcsak az emberi tevékenység okozta 
globális környezeti problémák (környezetszennyezés, éghajlatváltozás, sivatagosodás, 
természeti erőforrások kimerülése) megoldásához szükséges termék és technológia igényeket 
elégíti ki, vagy e technológiai bázisra alapozott szolgáltatásokat látja el, hanem a gyártási 
kapacitások felépítésével, és folyamatos bővítésével ellátja a belső háttéripari, energetikai 
szükségletek kielégítését is.  
 
A zöldipar kialakulása a hagyományos ipari fejlődéssel ellentétes utat járt be:  
 

 elsőként a különféle” mentesítő, válságkezelő” és környezetvédő szolgáltatások 
alakultak ki (ez a zöld megjelölés alapja); 

                                      
5 Olajos Péter – Konzervatív zöldségek 
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 a következő fázisban kifejlesztésre kerültek az emissziómentes technológiák és a 
megújuló energiaforrásokra támaszkodó ipari, fogyasztói alkalmazások, továbbá 
megszerveződött a környezetvédő szolgáltatások ellátó (háttér) ipara; 

 csak az utolsó fázisban, az elmúlt 4-5 évben indult el a fenntartható fejlődés 
társadalmi elfogadtatásához szükséges ipari – a nagyüzemi – termelési alapok 
kialakítása és felépítése. 

 
A gyártási kapacitások kialakítása maga után vonta, vagy éppen feltételezte a pénzügyi 
szolgáltatások egyre szorosabb bevonását a zöldiparba – bár még ennek a fejlődésnek a 
legelején tartunk –, s ezzel kezdetét vette a zöld gazdaság alapjainak szervezett, célirányos 
lerakása. 
 
Nem véletlen tehát, ha a tőzsdei zsargonban a zöldipari (vagy az ide sorolható) vállalkozások 
az úgynevezett green chip elnevezést kapták, utalva az 1920-as években meghonosodott blue 
chip kifejezésre, ami az Egyesült Államokban a stabil és tőkeerős (gyakran a fosszilis 
energiaiparban tevékenykedő) vállalkozásokat jelölte. 
 
A környezetbarát megjelölés ugyanis egyáltalán nem jelenti azt, hogy az adott iparág, 
módszer vagy termék kifejezetten, és/vagy kizárólag környezetkímélő technológiát 
használna, avagy ne károsíthatná a természetet. Az csupán arra utal – igaz ez sem kevés –, 
hogy zöldebb (magyarán: kevésbé szennyezőbb), mint a többi hagyományos (fekete) 
technológia.  
 
A zöldipar többféle meghatározása közül talán a legtalálóbb, amely a szerkezeti felépítéséből 
indul ki. E meghatározás szerint a zöldipar három nagy ágazatból tevődik össze. Ezek a 
környezettechnológiai alkalmazások (víz-, és hulladékgazdálkodás, bioélelmiszer ipar, stb.) a 
megújuló és alternatív energiák, és a rájuk épülő alkalmazások (elektromos és hibrid jármű 
ipar35, bio-üzemanyag ipar, szintetikusenergia ipar, hidrogén és üzemanyagcella ipar, stb.), 
valamint az energiahatékonyság36 (takarékos izzók, szigetelőanyag ipar, okos-
villamoshálózat ipar, stb.)6. 
 
 
3.5 Vállalati társadalmi felelősségvállalás (Corporate Social Responsibility CSR)  
 
A vállalkozások társadalmi felelőssége mindenkit érint. Különösen azért, mert a világban és 
hazánkban folyamatosan növekszik a környezetükre veszélyes (társadalmilag felelőtlen) 
szervezetek száma, annak ellenére, hogy több éve ismert a nemzetközileg meghirdetett 
fenntarthatóság, fenntartható fejlődés követelmény rendszere. 
 
Ezt a problémát hivatott kezelni – az EU-ban többek között az eredetileg nagyvállalatokra 
kidolgozott – a társadalmi felelősségvállalási koncepció. A társadalmi felelősségvállalás 
olyan komplex, sokoldalú rendszer a szervezetek és a társadalom kapcsolódási pontjain, 
amely alapján a vállalatok a társadalmi és környezeti megfontolásokat üzleti folyamataikba 
és az érdekelt feleivel7 folytatott interakcióikba integrálják, önkéntes alapon. 

                                      
6 Olajos Péter – Konzervatív zöldségek 
7 A legfontosabb érdekelt felek: az ügyfelek, a vevők, a dolgozók, a tulajdonosok, a kormányzat, a hatósági – felügyeleti 
szervek, az  üzleti partnerek, a társadalmi – civil szervezetek, tudományos – kulturális szervezetek, nemzeti, nemzetközi 
szervezetek 
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Bizottság legutóbbi definiálása szerint a CSR sokkal tágabb fogalom, mely magába foglalja 
az, emberi jogokat, a környezetvédelmet, a munkavállalói jogokat, az egészségvédelmet, a 
korrupció ellenességet, és az üzleti etikát. 
 

 Emberi jogokat 
 Környezetvédelmet 
 Munkavállalói jogokat 
 Egészségvédelmet 
 Korrupció-ellenességet 

 
Magyarországon kormányhatározat ösztönzi a CSR-magatartást. Erről 2006. év tavaszán az 
– európai uniós irányelvekkel összhangban lévő – 1025/2006-os jogszabály. 
 
A vállalkozások társadalmi felelőssége azért jelentős, mert annak a társadalomnak az 
alapértékeit tükrözi, amelyben élni szeretnénk. Az egyes vállalatok – legyen kicsi vagy nagy 
– szempontjából azért van jelentősége, mert azok az innovatív termékek és szolgáltatások, az 
új képességek és az érdekelt felek aktivizálása révén rövid és hosszú távon is képesek 
javítani gazdasági, környezeti és társadalmi teljesítményüket. 
 
Ezért az alábbi legfontosabb területeken mérhető egy vállalat teljesítménye:  
 

1. egészségvédelem; 
2. emberi jogok; 
3. munkahelyi körülmények; 
4. környezetvédelem; 
5. társadalmi hatás; 
6. gazdasági teljesítmény; 
7. termék-, szolgáltatásfelelősség 

 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a CSR tevékenység jól mutat a potenciális ügyfelek, 
fogyasztók, befektetők, pénzügyi elemzők, üzleti partnerek szemében, jól hat az éves 
jelentésekben, a hírekben, sőt a törvényhozás előtt, a bíróságon is. A jelentések szerint az 
alkalmazottak, a fogyasztók, a részvényesek is jobban érzik magukat tőle. 
 
A vállalati társadalmi felelősséggel kapcsolatos gyakorlatok nem általános receptek, és nem 
várható, hogy önmagukban meghozzák a kívánt eredményeket. Nem helyettesítik a 
közpolitikát, de megfelelő menedzseléssel – ezt a menedzseri szerepet betöltheti egy 
önkormányzat, vagy az általa létrehozott szervezet is - hozzájárulhatnak egy sor közpolitikai 
célkitűzés megvalósításához, például az alábbiakhoz: 
 

 integráltabb munkaerőpiacok és magasabb szintű társadalmi integráció, mivel a 
vállalatok aktívan törekszenek hátrányos helyzetű társadalmi csoportok tagjainak 
foglalkoztatására;  

 a képességfejlesztésbe, az élethosszig tartó tanulásba és a foglalkoztathatóságba 
történő befektetés, amelyek szükségesek a globális tudásalapú gazdaságban való 
versenyképesség megőrzéséhez, valamint az európai munkaképes korú lakosság 
öregedésének kezeléséhez;  
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 közegészségügyi fejlesztések, amelyek a vállalatok önkéntes kezdeményezései 
alapján születhetnek meg olyan területeken, mint az élelmiszerek és nem mérgező 
vegyszerek marketingje és címkézése; 

 javuló innovációs hatékonyság, különösen a társadalmi problémákat érintő 
innovációk területén azáltal, hogy intenzívebbé válik az interakció a külső 
érdekeltekkel és hogy az innovációnak jobban kedvező munkakörnyezetek jönnek 
létre; 

 a természeti erőforrások ésszerűbb felhasználása és kisebb környezetszennyezés, 
 főként az ökológiai innovációkba történő beruházásoknak és annak köszönhetően, 
 hogy önkéntes környezetvédelmi vezetési rendszereket és címkézést fogadnak el; 
 a vállalatok és vállalkozók pozitívabb társadalmi megítélése, amely hozzájárulhat a 
 vállalkozásokkal kapcsolatos kedvezőbb vélemények elterjedéséhez; 
 az emberi jogok, a környezetvédelem és az alapvető foglalkoztatási normák nagyobb 
 tisztelete, különösen a fejlődő országokban; 
 a szegénység mérséklése és továbblépés a millenniumi fejlesztési célok felé. 

 
A megfelelő CSR kialakításához, működtetéséhez az alábbiakra is szükség van: 
 

 további ismeretterjesztési és kompetenciafejlesztő tevékenységek kialakítása, 
kifejlesztése; 

 tovább kell javítani a vállalati társadalmi felelősség európai vállalkozások körében 
történő elterjedését, alkalmazását és a vállalati stratégiába való beépítését; 

 növelni kell a munkavállalók, képviselőik és szakszervezeteik szerepét a vállalati 
társadalmi felelősséggel kapcsolatos gyakorlatok kidolgozásában és végrehajtásában; 

 erősíteni kell a közvetett érdekelt felek, többek között a nem kormányzati 
intézmények, a fogyasztók, valamint a befektetők szerepét a felelős vállalati 
magatartás ösztönzésében és előnyökhöz juttatásában; 

 a hatóságoknak a közigazgatás minden szintjén tovább kell javítaniuk a fenntartható 
fejlődés, a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés támogatására szolgáló 
szakpolitikák összehangolását; 

 különösen a nagyvállalatoknak kell arra törekedniük, hogy a közönség számára 
könnyen hozzáférhetővé tegyék a vállalati társadalmi felelősséggel kapcsolatos 
stratégiákat, kezdeményezéseket, ezek eredményét, valamint a legjobb gyakorlatokat 

 
 
3.6 Zöld önkormányzat 
 
A „zöld” önkormányzat kiemelt jelentőséggel bír a fenntartható fejlődés megvalósításában, 
folyamatos továbbfejlesztésében. Ennek érdekében néhány fontos intézkedést meg kell 
hozni, azokat meg kell valósítani. 
 
Elsőként talán a jelenlegi túlzott mértékben vertikális környezetvédelmi- és a zöldpolitikát 
rugalmassá, hatékonnyá és célszerűvé kell tenni. Meg kell szüntetni a párhuzamosságokat, a 
felesleges engedélyezési eljárásokat, melyeknek legfőbb célja az adott intézmény eltartása, 
mivel költségvetési támogatást az államtól nem kapnak (elegendőt). Ehhez új stílusú 
vezetési, irányítási módszerek célszerű kialakítani. 
Ennek részeként elengedhetetlenül fontos a természeti erőforrásokkal kapcsolatos tulajdon és 
használati jogok egyértelmű meghatározása, egyéni, vállalati és társadalmi szinten egyaránt. 
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A tulajdon védelmének hatékony megszervezése, a felelősségi szabályok érvényre juttatása, 
a környezet használatának beárazását, piacosítását garantáló eszközrendszer kialakítása és 
használata, a szennyező tevékenység műszaki-technikai korlátainak folyamatos 
aktualizálása, az állami beavatkozás megalapozását garantáló információs bázis kialakítása 
és használata, valamint az állami beavatkozások társadalmi haszon és költségelemzéseinek 
elvégzése és a szükséges monitoring biztosítása. 
 
Annak érdekében, hogy teljesíthessük a társadalmi elvárásokat, azaz növelhessük az 
életszínvonalat, miközben minimalizáljuk a környezeti stresszt és maximalizáljuk a 
biodiverzitást, egy az eddigiektől eltérő stratégiára van szükségünk. 
Ez az új stratégia a tudományos kutatásokra, és alkalmazásokra koncentrál és olyan 
viszonyokat alakít ki, amely érdekeltté teszi a vállalatokat, hogy mielőbb zöld technológiára 
váltsanak.  
 
Fontos, hogy a tudományos adatok és tények képezzék a közpolitika fejlődésének az alapját, 
ne pedig a félelmek, rémhírek, a különböző helyekről érkező nyomások. Fejleszteni kell egy 
átlátható és mindenki számára hozzáférhető adatbázist ahol minden a zöldpolitika területén 
képződő fontos és releváns adatot fel kell tüntetni és közzé kell tenni. 
Ezzel párhuzamosan bátorítani kell a tudományos ellenvéleményeket és elemzéseket Annak 
érdekében, hogy pontosabban látható legyen az ökológiai és környezeti rendszerek 
komplexitása és ezek egymásra hatása. 
 
Végül rendet kell tartani! Nem kell ontani a környezetvédelmi és zöld jogszabályokat, 
éppen elég a jelenlegieket betartatni. Minden szereplőnek tudnia kell, ha vét a szabályok 
ellen, biztosan és gyorsan elnyeri büntetését. Jelenleg a legkevésbé sincs így. Túl sok a 
kibúvó, túl zavaros az ítélkezési gyakorlat. Ugyanaz vonatkozzon kicsire és nagyra egyaránt! 
A cégméret, nem ad felmentést, inkább kötelez. 
 
Mára az önkormányzatok jelentős része kettős szorításba került. Növekvő munkanélküliek, 
növekvő energiaszegénység. A kérdés számukra az, hogy lehet-e munkát és olcsóbb energiát 
adni az embereknek? A válasz lehet, de ehhez az önkormányzatoknak el kell indítaniuk a 
saját helyi adottságokhoz szabott zöld New Deal-jüket, saját zöldipar fejlesztési 
programjukat. 
Van néhány önkormányzat Magyarországon is, amely ennek egyes részeit már elkezdte 
megvalósítani, például megújuló energiából látja el közüzemei, iskolái, települési uszodái 
fűtését, sőt a település központi fűtési rendszerére is rátermelnek.  
 
Néhány önkormányzat már megvalósította vagy közel áll ahhoz, hogy a földgázkazánok 
mellett olyan pellet, szalma vagy egyéb lágy-, és fás szárú tüzelésére alkalmas biomassza 
kazánokat is üzembe állítson, amelyhez az alapanyagot a település körüli erdőkből, 
szántókról, a településban keletkező hasznosítható hulladékból állítják elő. 
Megint mások a lassan, de sokasodó biogáz üzemek által (állattelepekről és a települési 
szennyvízből) előállított energiával váltják ki, illetve tervezik kiváltani energia igényeik egy 
részét. 
Sok helyen látunk ma már szélerőműveket településok körül, nem is beszélve a vízi- vagy az 
atomerőmű melletti településokról. Nincs olyan település a Földön, ahol valamilyen 
megújuló 
vagy alternatív energia előállítására ne kínálkozna lehetőség.  
Ez azonban a teendők csupán egy része. A zöld szempontból jól működő önkormányzatok 
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tudatosan igyekeznek a lakosságot energia-hatékonnyá tenni. Igyekeznek a településban 
található elektromos- és gázfogyasztó berendezéseket a lehető legtakarékosabbra, 
leghatékonyabbra cseréltetni., kezdve a közvilágítás korszerűsítésétől a lakásokban található 
berendezések cserééig. 
 
De a településvezetők lehetőségei és teendői azonban nem merülnek ki az 
energiahatékonysági programoknál. Egy zöld településvezetés például már az új épületek 
építésének engedélyezésénél is hatással van a település energetikai rendszerére. 
Németországban több helyen már csak passzív irodaházakat és lakásokat engednek építeni. 
Kaliforniában minden újonnan épülő ház kötelező tartozéka a tetőn elhelyezendő napelem.8  
 
 
3.7 Intézmény erőforrás-gazdálkodás menedzsment 
 
Az intézményekben olyan szervezett energiahatékonysági rendszer kialakítására van 
szükség, amely lehetővé teszi az átfogó és céltudatos energiagazdálkodás megalapozását. 
Ez a rendszer a Létesítmény-gazdálkodás (Facility Management) gyakorlatára épülve 
támogatást nyújt az Intézmény tevékenységi folyamatainak menedzseléséhez, mégpedig az 
azt megalapozó erőforrások – műszaki feltételek fenntartása és karbantartása, 
energiagazdálkodás, belső eljárásrend szervezése és koordinálása, belső finanszírozási 
tartalékok – felmérése, azonosítása és kezelése nyomán.  
 
Összességében egy olyan Intézmény Erőforrás-gazdálkodás Menedzsmentről van szó, amely 
a gyakorlati szervező tevékenységen túlmenően folyamatosan kielégíti az Intézmény 
erőforrás, mindenekelőtt energiagazdálkodás auditálási igényeit is. A rendszer magában 
foglalja:  
 

 az adott egészségügyi intézmény energiagazdálkodási rendszerének műszaki, 
szervezési megfelelés vizsgálatát; 

 az intézmény energiaellátás biztonsági rendszerének állapot felmérését; 
 a tartalék kapacitások megfelelés értékelését, rendelkezésre állását; 
 a komplex energia-, energiagazdálkodási rendszer azonosításának folyamatait; 
 az energiagazdálkodás szabályozási környezetének, az intézmény vezetési irányítási 

rendszerében elfoglalt helyének azonosítását; 
 az energiafogyasztó rendszerek azonosítását; 
 a működő, megvalósult állapot szöveges és számszaki felmérését; 
 az energiafelhasználás meghatározását a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerint; 
 a követelmények meghatározását a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerint; 
 az energetikai osztályba sorolást a 176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet szerint; 
 az energiagazdálkodás hatékonyságát növelő, energia-megtakarítást elősegítő 

javaslatok készítését a 176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet szerint; 
 az Energetikai Tanúsítvány (Energiatanúsítvány) kiállítását. 

 
A gyakorlati munka végrehajtása érdekében az IEM önálló cselekvési tervvel is rendelkezik, 
amelyet igény esetén rendelkezésre bocsátunk. Az IEM szerteágazó feladatai, továbbá a 

                                      
8 Olajos Péter – konzervatív zöldség 
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Cselekvési Tervben foglaltak megvalósítása, adott esetben megkívánja egy önálló, 
konzorciális formában működő IEM kialakítását. Az IEM Konzorcium célja 
 

 az intézmények erőforrás menedzsmentjének fejlesztése; 
 az intézmények komplex erőforrás-gazdálkodásának felmérése, értékelése, 

rendszerfejlesztési javaslatok kialakítása; 
 az intézmények energiahatékonyságának növelése, kiemelten az energiaköltségek 

csökkentése; 
 az intézményekben energia-hatékonyságnövelési célzattal alkalmazható innovációs 

eszközök, eljárások feltárása és piaci bevezetése. 
 
A minta értékű modellezésre olyan intézményt kell, érdemes kijelölni, amelyben az 
intézményi erőforrás-gazdálkodás fejlesztéséhez szükséges adottságok és lehetőségek 
rendelkezésre állnak. 
 
Az estleges mintaprojekt kialakításának és megszervezésének célja, hogy az adott 
intézményben felállításra kerüljön az IEM rendszer, általa feltárjuk az energiatakarékossági 
potenciált – tehát a megtakarítható energiamennyiséget, miképpen a működési és 
működtetési tartalékokat –, majd ez alapján definiáljuk a megtakarításokból származó 
pótlólagos belső erőforrások nagyságát. 
Ebben az értelemben az IEM rendszer működtetése nemcsak kíséri és kiegészíti a tervszerű 
energiagazdálkodás megvalósítását, hanem sok helyütt – éppen a hiányzó költségvetési 
finanszírozási alternatíva miatt – megelőzi és megalapozza az energiaracionalizálási 
projektek kialakítását. 
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4. TÁRNOK NAGYKÖZSÉG RÖVID BEMUTATÁSA 
 
 
4.1 Földrajzi helyzet, domborzat 
 
Budapesttől 20 km-re, a lösszel borított Mezőföld és az Érd-Tétényi-fennsik 
mészkőtömbjének határán, a Dunába torkolló Benta-patak két oldalán, a 70. számú 
főközlekedési út ész a M7-es autópálya között fekszik. A terület tengerszint feletti 
magassága 120-187 méter között változik. A kistáj Fejér s Pest megye területén helyezkedik 
el. Területe 160 km2, a középtáj 4 %-a, a nagytáj 0,3 %-a.. 
 
Felszíne aprólékosan felszabdalt, helyenként 60 m-t is meghaladó relatív relifű hordalékkúp-
sikság. DK felé lejtő felszínét ÉNY-i csapású, tektonikusan előre jelzett teraszos völgyek 
völgyközi hátakra tagolják.  
 
Völgyekkel és medencékkel tagolt, felszínének jellegzetes domborzati formái eróziós-
deráziós folyamatokkal jöttek létre, és jelentős szerep jutott a szerkezeti mozgásoknak is. 
 
 
4.2 Éghajlati adottságok 
 
A vidék éghajlata mérsékelten meleg és száraz. Az évi napsütés 2000 óra körüli, a nyári 
kevéssel 800 óra alatti, a téli 190 óra körüli. Az évi középhőmérséklet 9,9-10,0 C, a 
fagymentes időszak hossza 198—203 nap. Az abszolút hőmérsékletei maximumok átlaga 
33,8-34,0 , a minimumoké -16,0-16,2 C közötti. 
 
A leggyakoribb szélirány az ÉNy-i, az átlagos szélsebesség kevéssel 3 m/s alatti, de a tavaszi 
hónapokban 3 m/s feletti. 
 
A kevés és szeszélyes eloszlású csapadék a meghatározó a mezőgazdasági termesztésben. 
 
 
4.3 Vízrajzi adottságok 
 
A település közigazgatási területe a Benta-patak vízgyűjtő rendszerébe tartozik. A Benta – 
patak vízgyűjtő területének alsó kis esésű részén fekszik a település.   
 
A Zámori-patak két szakaszára készült rendezési terv az 1960-as években. A patak 
rendezésekor mederáthelyezés is történt. A patakra fenéklépcsőt építettek, valamint mintegy 
3001 fm hosszúságban burkolták is. 
 
A Berki-árok a Benta-patak 8+080 km szelvényébe köt be a bal parton. A vízfolyás a 
befogadója a Tárnok Nagyközség ÉK-i résén elfolyó csapadékvíznek, valamint Érd DK-i 
részéről érkező csapadékvizeknek is. 
 
A talajvíz, a löszhátak alatt 4-6 m, az alacsonyabb területen 2-4 m között helyezkedik el. 
Mennyisége nem számottevő. Kémiai összetétele nagyobbrészt kalciummagnézium-
hidrogénkarbonátos, de a nátrium is megjelenik. A szulfáttartalom É-on 60 mg/lalatt, D-en 
ze érték felett van. 
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Az időszakos árhullámok többször kisebb árvizet okoznak, de jellemzően gyorsan 
levonulnak. 
 
A kútmélység ritkán haladja meg a 100 m-t, a vízhozamok 200 l/p felettiek. 
 
 
4.4 Geológiai és talajtani adottságok 
 
A kistáj É-i és K-i szegélyén pannóniai agyagos-kavicsos üledékek találhatók, a felszínen 
illetve a felszín közelében. 
 
A terület túlnyomó többségét löszös üledékeken képződött, kedvező mezőgazdasági 
adottságú, termékeny mészlepedéke csernozjomok fedik. 
A csernozjom területeknek azonban csupán kb. 55-űt hasznosítják szántóként, 15 %-ot 
települések foglalnak el, 10-15 %-t tesznek ki a szőlők, gyümölcsösök és erdők. 
 
Tárnok település területe összesen 2360,26 hektár, amelynek 72m,7 %-a termőterület. Ebből 
a mezőgazdaságilag hasznos terület 1622,49 hektár (ez a teljes terület 68,7 %-a). 
 
 
4.5 Természetes növénytakaró 
 
A közigazgatási terület növényföldrajzi térbeosztása szerint Pannoniai flóratartományon 
(Pannonicum) belül az Alföld flóravidéke (Eupannonicum) Mezőgöldi flórajárásában 
Colocense) tartozik. A legjelentősebb erdőtársulások között a tölgy-kőris-szil ligeterdők 
(Querco-Ulmetum), a gyöngyvirágos tölgyesek (Convallaro-Quercetum danubiale) és 
tárjuharos löszpusztai tölgyesek (Salvio-nutantis-nemorosaei, Festucetum sulcatae 
pannonicum) is megfigyelhetők. A láposokban sziki növényzet jelenik meg, mint a sziki 
őszirózsa (Astertripolium), a bajuszpázsit (Crypsis aculeata), a bárányparéj (Camphorosma 
annua) stb. 
 
Az erdőgazdálkodási területeken zömmel vegyes korú, keménylombos, kisebb részt 
fenyőerdők díszlenek. Az összes erdő évi folyónövedéke 3,0-4,5 m3 fha között váltakozik. 
 
A mezőgazdasági hasznosítás jellemzőbb főnövényei a búza 25-40 q/ha), az őszi árpa (20-35 
q/ha), a kukorica (30-50 q/ha), a paradicsom (100-250 q/ha), és az őszibarack (10-30 q/ha). 
 
A község természeti táját alapvetően a földrajzi tényezők kettőssége határozza meg. A 
Mezőföldhöz tartozó Benta-patak völgyében fűz-, és nyárfákkal tarkított vizenyős rét és 
halastó található. Ezzel szemben a Tétényi-fennsíkhoz tartozó dombok Zapánszky, 
Öreghegy, Szőlőhegy, Vímol és Fundoklia) oldalán mészkősziklagyep és pusztafüves 
lejtősztyepp terül el, amelyek a Vímol oldalán bokorerdőhöz simulnak. Az alacsonyabb 
dombokon szántóföldek, a magasabbakon szőlők és gyümölcsösök vannak. 
 
 
4.6 A Település története 
 
A község kül-, és belterülete más az őskor óta folyamatosan lakott. A kitűnő természeti 
adottságok, a jó talaj, bővizű források és patakok letelepedésre csábították az embereket.  
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A rézkorban és bronzkorban már elég sűrűn lakott volt a környék. Ebből az időből 8 
település nyomát találták meg Tárnok területén. 
 
Az 1-3 században rómaiak népesítették be. Állítólag itt zajlott le 381-ben a hunok és a 
rómaiak között a véres tárnökvölgyi csata Pannónia birtoklásáért, amelyről krónikaírók közül 
Kézai és Thúróczy is írt. 
A közigazgatási terület egy része az Árpád-korban is lakott hely volt a régészeti leletek 
tanúsága szerint. 
 
Tárnok egyike volt a Buda környéki szolgálónépi falvaknak. Nevében őrzi a fejedelmi 
(királyi) udvarnak beszolgáltatott és raktározott termékekre (élelmiszerek, bőrök, textilek) 
felügyelő emberek lakóhelyének emlékét. Valószínűleg a kőbányát használták tárolásra. 
Tárnok a török uralom legelején elpusztult, lakói elhagyták.  
 
Az M7-es autópálya az elmúlt két évig a település szerkezetében csupán, mint egy, a 
környezeti zaj-, és légszennyezésével létező sáv volt jelen. A lehajtó megépülésével és ahhoz 
kapcsolódó utakkal viszont jelentősen módosíthatja azt.  
 
Tárnokon több családnak adott munkát a kőbányászat.  
 
 
4.7 Településszerkezet és területhasználat 
 
A Falu településrészen jórészt még eredeti funkciójukkal működnek a hagyományos 
intézmények, pl. Marton utcai iskola, római katolikus templom. Néhány épület új funkciót 
kapott, pl. a Kossuth L. utcai iskola óvoda lett, a Fő utcai óvoda idősek otthonává épült át. A 
Fő utcai teresedésében lévő közintézmények mellé újak épültek, Pl. a Kultúrház mellé ABC 
áruház épült. 
 
A teleülés igazgatási intézményei a Falutól délre, a Dózsa Gy. Utcán a legutóbbi öt évi g 
belterület szélén létesültek. A területrendezési tervelőzmények az intézmények megtartása 
mellett azokhoz kapcsolódóan, újabb intézményi területeket jelölt ki. 
A legutóbb kialakult alközpont a Benta-patak északi oldalán, a Rákóczi utcán alakult ki, és 
az iskolák, az egészségház, több üzlet és közpark alkotják.  
 
A Falu településrész lakótömbjei a hagyományos fésűs beépítési jelleget őrzik, a telkek 
arányaira a keskeny, de mély kialakítás a jellemző. 
A település hagyományos gazdasági létesítményei a mezőgazdasági termeléssel függtek 
össze, annak termékeit dolgozták fel a szeszfőzdékben, a vízi és a hengermalomban, és az 
állattartótelepeken létesült feldolgozó üzemekben. Ezek többnyire megszűntek, az 
épületeiket lebontsák. 
 
Az Anasztázia-puszta állattartó hagyománya még megvan, létesítményei bővültek.  
Újabb ipari létesítmények települtek a vasút és az akkor 70 sz. út közé a XX. Század 
második felében. A vasúti feltárással is ellátott telephelyek közül a festék-. És színezőanyag 
tárolással és nagykereskedéssel foglalkozó Anilin területe az elfogadott részletes rendezési 
terv szerint megosztásra került, az új telephely faipari gyártással, forgalmazással foglalkozik. 
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Kisebb telephelyek létesültek az Érddel szomszédos Vadlód utca menti volt mezőgazdasági 
földrészleteken. Építőanyag forgalmazó, autógumi felújító, és forgalmazó virágföld-keverő 
és csomagoló. 
 
A XX. század végén lakóterületeken létesültek kisebb ipari gazdasági épületek, építmények, 
műhelyek, ezek némelyike már kinőtte a lakótelek melléképületének méretét, gyakran 
zavarva a lakófunkciót. 
 
Az autópálya kapcsolat megváltoztatta a csatlakozó területek tervezett felhasználását, a 
sóskúti gazdasági területek után a tárnoki tervezett gazdasági területek is fokozatosan 
beépülnek. 
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5. NAGYKÖZSÉG KÖRNYEZETI ELEMEINEK ÁLLAPOTA 
 
 
A nagyközség környezeti elemeinek állapota az ez évi környezetvédelmi program 
felülvizsgálatát tartalmazó dokumentumban került pontosan leírásra, ezért erre ebben a 
dokumentumban nem térünk ki. 
 
 
5.1 Védelem 
 
Általános jellemző 
 
Napjainkban egyre hangsúlyosabban vetődik fel a természeti adottságok humán értékei 
használatának igénye, a természetes élőhelyek, tájképi értékek védelmének szükségessége, 
természet-közeli állapotuk hosszú távú fenntartásának követelménye. 
Egyszerre kell a hasznosítás és a megőrzés – egyszóval a környezetgazdálkodás – 
szempontjait úgy ütköztetni, összehangolni, hogy a természeti adottságok és értékek, mint a 
közösség tulajdona, hosszú távon megmaradhasson, megújulhasson és szolgálhassa utódaink 
örömét és érdekeit.  
A fenntartható fejlődés elvét kell szem előtt tartani, tehát a jelenben meglévő erőforrásokat 
oly módon kell hasznosítani, hogy a jövő generáció számára is biztosított legyen az ezzel 
való gazdálkodás lehetősége. 
 
 
A településen Országos védettség alatt van a római katolikus templom, a templom előtti 
Nepomuki Szent János szobor és a temetőben lévő Szent Rókus kápolna. 
 
A település önkormányzati rendelettel helyi védelem alá helyezte a Falu szerkezetét, 
közterületeit, telekstruktúráját, beépítési és az egyes épületek építészeti elemeit 
 
 
5.2 Felszín és a felszín alatti vizek védelme 
 
Általános jellemzők 
 
Természeti erőforrásaink közül a víz a biológiai létfeltételek biztosítása, a társadalom 
mindennapi élete és a gazdaság működése szempontjából egyaránt nélkülözhetetlen. 
Hazánkban a vízellátással kapcsolatosan évtizedekig nem merültek fel sem mennyiségi, sem 
pedig minőségi gondok, hiszen a szükséges mennyiség megfelelő minőségben rendelkezésre 
áll. A hazai szennyvíztisztítás fejlesztése viszont messze elmaradt a szükségestől, emiatt 
felgyorsult vízkészleteink elszennyeződésének folyamata, amely korlátozza, majd egyre 
drágábbá teszi az újrahasznosítást, illetve jelentősen rontja a víz minőségét.  
 
Felszíni vizek 
 
A három nagy vízfelhasználó csoport (ipar, mezőgazdaság, kommunális vízfelhasználók) 
közül az ipar vízfogyasztása a legnagyobb (az összes fogyasztás 79%-a), ezen belül a 
villamosenergia-ipar, a kohászat és a vegyipar a legnagyobb fogyasztó. Az 1950-es évektől 
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viszont leggyorsabban a kommunális vízhasználat bővült a közüzemi vízellátás fejlődése 
következtében, és aránya az 1990-es évek elejére elérte az összes vízfogyasztás 11,5%-át. 
Az országban keletkezett szennyvizek 70%-át a Duna, 28%-át a Tisza, 2%-át a Dráva vize 
fogadja be vízgyűjtőjükön keresztül. Figyelemre méltó, hogy a hazánkban kibocsátott 
szennyvizek 1/3-a budapesti eredetű. 
 
A nagy anyagi ráfordításokkal létrehozott hazai szennyvíztisztító kapacitások azonban nem 
elégségesek. A tisztítást igénylő szennyvizek 27%-a kellően, 63%-a csak részlegesen 
megtisztítva, 10%-a pedig tisztítatlanul kerül a befogadókba. Különösen a biológiai és 
kémiai tisztítási fokozatok kiépítettsége hiányos. 
A nem csatornázott részeken a közcsatornázás megvalósításáig a szennyvízelvezető 
hálózatba nem csatlakozó ingatlanok esetén a keletkezett folyékony hulladék gyűjtéséről, 
kezeléséről és rendszeres elszállításáról a külön jogszabályban meghatározott műszaki és 
közegészségügyi elő-írások alapján a tulajdonos köteles gondoskodni. 
 
Amennyiben még nem történt meg a felszíni vízrendezés, csapadékvíz elvezetés természeti 
adottságok pontos feltárást, azonosítást igényelnek. 
Szintén pontosan fel kell tárni, és azonosítani kell a település vizszennyezési forrásait is, az 
elemzett, értékelt eredmények alapján kezelési, javítási terveket, programokat szükséges 
készíteni. 
 
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (III. 17.) Korm. Rendelet és a felszín alatti 
víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 
27/2004. (XII-25.) KvVM rendelet szerint Tárnok közigazgatási területe a szennyeződésekre 
legérzékenyebb „fokozottan érzékeny terület) besorolású, de kiemelten érzékeny terület – 
besorolású területek is találhatók. 
 
A földtani közeg és a felszín alatti vizek szennyeződés-érzékenysége, védelme 
szükségessége teszi, hogy a Településszerkezeti terv elhatározásaival összhangban az 
újonnan beépítésre kerülő területek, továbbá mindennemű tevékenység folytatása csak a talaj 
és a felszíni vizek szennyezését kizáró módon történhet. 
Új beépítésre szánt területek megvalósításának feltétele a közcsatorna-hálózatra való rákötés. 
Már jellemzően beépült (beépítésre szán) területen új létesítmények, épületek elhelyezése is 
abban az esetben engedélyezhető, ha a szennyvizek közcsatornába való vezetése biztosítható, 
a szennyvizek szikkasztása a felszíni szennyeződéssel szembeni érzékenység miatt még 
átmenetileg sem engedélyezhető. 
 
A tervezési területen belül a Benta-patak, a Zámori-patak, valamint a volt Márki tanya 
közelében lévő vízfolyások (de a település többi vízfolyásának) védelme, környezetének 
alakítása nemcsak vízvédelmi, hanem a biológiai sokféleség megőrzése, a településkép 
vízfolyások térségében növényvédelmi tevékenység nem folytathat a patak 20-500 m-en 
belül, a növényvédő szerek veszélyességétől függően, a növényvédelmi tevékenységről szóló 
5/2001. (I.16) FVM rendelet 5. sz. melléklete szerint lehetséges.  
 
Tárnok Nagyközségben az ivóvíz szolgáltatója az Érd és Térsége Víziközmű Kft., amely az 
ivóvizet a Főtelepülési Vízművektől vásárolja. A vizet Főtelepülési Vízművektől által 
üzemeltetett ipari szűrésű kutakból nyerik, melyek a Csepel-szigeten található védett 
vízbázisból származik. A településen a teljes ivóvízhálózat többnyire az él9701es években 



 39 

épült ki. Az ivóvízhálózat hossza 40,3 km. A településen a felhasznált ivóvíz mennyisége 
évente 374.600 m3. A vezetékes ivóvízzel ellátott háztartások aránya 100 %. 
 
A település jelenlegi külterületén, a Margitteleptől ÉK-re, az M7-es vonaláig húzódik a 
Tárnok-Öreghegyi Vízbázis előzetesen kijelölt hidrogeológiai védőterülete. Csaknem teljes 
szőlőhegyet lefedi. Az ivóvízbázist külső szennyezés nem éri. A szolgáltatott ivóvíz 
minősége megfelel a 201/2002. (C.21.) sz. Korm. Rendeletben előírt vízminőségi 
paramétereknek. Minőségét évente 8 alkalommal több helyen mérik. 
 
A patakok vizét a nem megfelelő körülmények között tárolt kommunális szennyvizek és az 
állattartó telepekről származó szennyeződések veszélyeztetik közvetve, valamint a patakok 
partjain elhelyezett illegális hulladéklerakatók közvetlenül. A partmedret tájrendezési terv 
alapján meg kell tisztítani és rendezni kell, az illegális hulladék lerakatókat fel kell számolni, 
az állattartó telepek működésének ellenőrzésére gyakrabban van szükség. 
 
 
5.3 A talaj és termőföld védelme 
 
Általános jellemzők 
 
Talajainkra jelentős veszélyforrás a szennyvizek és szennyvíziszapok – különösen ezek 
nehézfémtartalmának – talaj- és vízszennyező hatása.  
A biztonsági és technológiai előírások mellőzése vagy hiányos betartása is jelentős károkat 
okoz. (Pl. a hazánkban évtizedekig állomásozó szovjet katonai alakulatok elhelyezési 
körleteiben a talajba helyezett üzemanyagtartályok meghibásodása, az átfejtési veszteségek 
miatt, továbbá a vegyi anyagok, a hulladékok elrejtéséből, vagy szakszerűtlen lerakásából 
származó károkat a felmérések 60 milliárd Ft-ra becsülték, amelyek többnyire talaj- és 
vízszennyezésben nyilvánulnak meg.) 
A talajok elszennyeződésére nagy hatással volt a levegőszennyezés is. A kén- és a 
nitrogénvegyületek kiülepedése a talajsavanyodást fokozza. Talajszennyező hatásúak az 
előírásoknak meg nem felelő legális, illetve az illegális ipari és kommunális szilárdhulladék-
lerakóhelyek is, amelyek száma az 1990-es évek elején megközelítette a 3000-et. 
A település és tágabb környezete részletes feltárása, azonosítása a probléma elhárítás, 
kezelési eljárások bevezetése szükséges a környezetterhelés csökkentése érdekében. 
 
A talaj állapotát veszélyeztető tényezők sok esetben megegyeznek a felszín alatti vizek 
minőségét veszélyeztető tényezőkkel, ezért az előző fejezetben tárgyal vízminőség-védelmét 
szolgáló előírások egyben a talaj védelmét is szolgálják. 
 
Tárnokon a domborzati adottságok következtében jelentős területek a víz talajromboló 
hatásának, az eróziónak fokozottan kitett területek. 
 
Bár többnyire nem beépítésre szánt terület a Szőlőhegy, beépítési szándék mégis jelentkezik 
a területen. Az igen eltérő vastagságú, részben eolikus, részben áthalmozott pleisztocén korú 
löszös üledékek különböző mértékben csúszásveszélyesek. A csúszásveszély elhárításának 
módja a tulajmozgás veszélyének elhárítása és a biztonságos építkezés feltételeinek 
megteremtése mérnökgeológiai, talajmechanikai szakvéleményben meghatározott módon. 
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Az erózió elleni védelem és az épületek, építmények környezetbe illeszkedő elhelyezése 
érdekben a helyi építési szabályzat előírásokat tartalmaz a részűk kialakítására vonatozóan,: 
meghatározza a részűk legnagyobb meredekségét (25 fok), az egy tagban kialakítható részűk 
legnagyobb magasságát (1,5 m). Ha 1,5 m-nél nagyobb szintkülönbséget kívánnak rézsűvel 
áthidalni, a tereprendezés során a terepet tagolni kell, a részűt, több tagban kell kialakítani, 
az egyes rézsűk között legalább 1,0 m széles növényekkel beültetett sáv alakítandó ki. A 
rézsű felületének legalább fele talajtakaró, vagy cserjékkel való beültetési kötelezettsége 
erózió védelmi érdekből is szükséges. A környezetbe illeszkedő támfalak kialakítására – 
támfalak megengedett legnagyobb magassága, növényzettel takarása- szintén előírások 
kerültek megfogalmazásra. 
 
A település számára komoly problémákat jelent a vízkár és az ebből származó erózió, mind a 
belterületen, mind a külterületeken, 2000-ben a károk elhárítására a MÉLYÉPTERV-MÉVIT 
Kft. elkészítette a község helyi Vízkár Védelmi Tervét. 
A kis terepesésnek köszönhetően az utcákban kialakítható csapadékvíz-elvezető árkok 
szintén kis esésűek, torkolatuk a befogadó Benta-patak fenékszintje fölött, de a kiépítési 
vízhozamhoz tartzó vízszint alatt van. Ennek az az eredménye, hogy a Benta-patak medrének 
30_40 %-os telítettsége esetén az árkokon érkező víz gravitációs már nem vezethető a 
mederbe. 
 
A Benta-patak medrének rendezésére a MNÉLYÉPTER-VMÉVIT Kft. 1998-ban 9821 
tervszámon készített tervet, de a patak medre még most is erősen bozótos. Karbantartást 
igényel. 
 
A csapadékvíz-elvezető árkok egy része kiépült. Egyes vízelvezető rendszerek nem egységes 
terv és szemlélet alapján készültek el. Az elvezett csapadékvizet hordalékfogón keresztül 
vezetik a Benta-, illetve a Zámori patakba, valamint a Berki-árokba. A csapadékvizet nyílt 
rendszerű elvezető árkokkal vezetik el. Az árkok általában rendezettek, gyepesítettek. 
Gyakori a feliszapolódás, ezért folyamatosan karbantartásra szorulnak. A problémák 
megoldását az Önkormányzat folyamatosan igyekszik megoldani. Az önkormányzat előírásai 
alapján az árkok tisztántartása a lakosság feladata, amennyiben ez elmarad az önkormányzat 
illető lakos terhére elvégezteti a tisztítást. 
 
A talajszennyeződések megakadályozása érdekében az egyes tevékenységek folytatása, 
létesítmények elhelyezése esetén szükséges megfelelő műszaki védelem – a talajszennyezés 
típusától függően víz, vagy szénhidrogén-záró aljzat – megvalósítása a hatályos 
jogszabályok szerint a szakhatóság (jelenleg KÖTEVIFRE) engedélyével. 
 
 
5.4 A levegő minőségének védelme 
 
Általános jellemzők 
 
A tiszta levegő 78% nitrogént, 21% oxigént és tizenegy fajta egyéb gázt és vegyületet 
tartalmaz. 
A légszennyező anyagok egy része a kibocsátás szűkebb vagy tágabb térségében leülepedik, 
más része, pedig a légáramlatokkal igen nagy távolságokra is eljuthat. A településeken kívül 
ún. regionális légszennyezettség (háttérszennyezettség) tehát a hazai forrásokból és a nagy 
távolságból ide érkező és hazánk területén leülepedő emittált légszennyező anyagok 
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összeadódásából származik. A háttérszennyezettséggel foglalkozó mérések adatai szerint a 
hazánk területén leülepedett kén- és nitrogénvegyületek mennyisége mintegy másfél évtizede 
csökkenő tendenciát mutat. Összességében Magyarország Európa közepes háttér 
szennyezettségű országai közé tartozik. 
Országunkban a levegő állapotának alakulása a kibocsátott szennyező anyagok (emisszió), a 
szennyeződések terjedése (transzmisszió), valamint a leülepedés (immisszió) vizsgálatával 
követhető nyomon.  
 
A jelentősebb légszennyező anyagok hazai kibocsátására jellemző, hogy az összes kibocsátás 
mintegy fele hosszú ideje ipari, kb. 40%-a közlekedési és kb. 10–20%-a kommunális 
eredetű. 
Jelentős lehet még a külterületi transzmissziós porhatás, a mezőgazdasági eredetű 
légszennyezés annak ellenére, hogy a mezőgazdasági termelés során keletkező növényi 
hulladék égetése tilos. A hulladék ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással, ha ez nem 
lehetséges, elszállításával kell gondoskodni.  
 
Fentiek alapján is állítható, hogy Magyarország levegőminőségi helyzete – az utóbbi 
évtizedekben, a nagy mennyiségben kibocsátott „hagyományos” légszennyező anyagok 
emissziójának csökkenése ellenére – sok területen még mindig nem kielégítő. 
 
Valószínűsíthető, hogy a település területén a gázfűtés térnyerése kedvező hatású, csak egyes 
külterületi házak fűtése maradhatott hagyományos.  
A fűtéskorszerűsítés után már csak a kerti hulladékok időszakos égetéséből származó 
szennyező anyagok (CO, NO, korom és egyéb bűzös anyagok) csökkentése, megszüntetése 
vár megoldásra.  
 
Tárnokon a levegő minősége összességében jó, ami részben a település kedvező fekvésének 
is köszönhető. 
A levegőminőség állapotát kedvezően befolyásolja a terület jó átszellőzöttsége. A levegő fő 
szennyező anyaga az utak gépjármű forgalmából adódó nitrogén-oxidok, melyek tervezési 
területek közül az autópálya, a 70.sz. főút mellett, a Sóskúti út mentén, és a Dózsa Gy. Út 
mentén időszakosan a határérték fölé emelkednek. A szén-monoxid koncentrációja nem éri 
el a határértéket. A kén-dioxid koncentrációk pedig jóval az országos tendenciák alatt 
maradnak. 
 
A közlekedési eredetű ólomterhelés elhanyagolható mértékű. A karcinogén anyagok (pl.: 
benz-a-pirén) a porhoz kötődve sem jellemzőek. A felszín közeli ózon koncentráció a  nyári 
hónapokban emelkedik meg. 
 
A település kedvező elhelyezkedése miatt az uralkodó szelek tovább hígítják a 
kibocsátásokat. A telepítendő fasor és a kötelező beültetések további védelmet biztosíthatnak 
a közlekedésből eredő hatásokkal szemben. 
 
A szomszédos településrészeken nincs olyan szennyező forrás, ami számottevő hatást 
gyakorol a tervezési területre levegőminőség szempontjából. Az időszakosan fedetlen 
földfelszínek azonban diffúz forrásként terhelik a környezetet, ami száraz időszakban és a 
vegetációs perióduson kívül jelentősen zavaró is lehet a szél erősségétől és irányától 
függően.  
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A fejlesztések összességében a jelenlegihez képest jelentős forgalomnövekedést 
eredményeznek hosszútávon, de a várható forgalomból származó légszennyezés mértéke a 
várható forgalomkorlátozásból és terepadottságokból adódóan, a település különböző részein 
lévő területek elhelyezkedése miatt nem, vagy alig változik majd. 
Természetesen a növénytelepítés csak hosszú távon válik képessé a terhelő hatások 
kompenzálására, de az útsorfák, a tö9bb szintes zöldfelületek telepítése, intenzív fenntartása, 
a burkolt felületek gyakori takarítása (porterhelés csökkentése), segíti rövidtávon is a 
levegőtisztaság növelését. 
A lakosság 75 %-a rákötött a gázhálózatra, a ténylegesen gázzal fűtő lakások száma. A 
lakossági szilárd tüzelésből adódó légszennyezés a téli hónapokban erősödött az elmúlt pár 
évben a gázellátás bizonytalansága és bekerülési ára miatt. 
 
A településen jelentős arányban megtalálható burkolatlan utak (81 km) a nyári hónapokban 
jelentős porszennyező forrásként szerepelnek. A külterületi utak fásításával a hatás 
csökkenthető. 
 
A rendezetlen, parlagon maradt területeken megjelentek az allergén gyomnövények, amelyek 
az arra hajlamosaknál allergiás panaszokat okozhatnak. A településen megfigyelhető 
gyomnövények közül a parlagfű és az üröm okozza a legtöbb légúti problémát. Ezek irtása, 
kezelése folyamatos munkát igényel, mind a tulajdonosoktól, mind az Önkormányzattal 
ellenőrzés szempontjából. 
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) Kvm 
rendelet Tárnok közigazgatási területe az egyes légszennyező anyagok szerint az alábbi 
zónacsoportokba tartozik: 
 

 Kéndioxid: F, 
 Nitrogéndioxid: F, 
 Szénmonoxid: F, 
 Szilárd (PM10): E, 
 Benzol: F, 
 Talajközeli ózon: O-1 
 PM10 Arzén: F 
 PM10 Kadmium: F 
 PM10 Nikkel: F 
 PM10 Ólom: F 
 PM10 Benzi(a)piron: D2 

 
A táji-, természeti értékek védelme szükségessé teszi, hogy a környezetállapot változására 
érzékenyebben reagáló területeken szigorúbb levegőtisztaság-védelmi követelmények 
érvényesüljenek. E területek levegőtisztaság védelmi szempontból ökológiailag sérülékeny 
területként kezelendők. A 14/2001. (V.9.) KoM-EüM-FVM  együttes rendelet 2. sz. 
melléklete szerint a tervezési területen levegőtisztaság védelmi szempontból ökológiailag 
sérülékeny területként a helyi természetvédelmi védettség alatt álló területek  tekintendők. A 
rendelet szerint ökológiailag sérülékeny területként tekintendők szőlő kataszteri területek is. 
 
A Szabályozási tervvel érintett 11 településrészben a levegő védelmével kapcsolatos 
szabályokról szóló 21/2001.(II.14.) Korm. Rendelet) szerinti védelmi övezet nem került 
kijelölésre. 
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5.5 Környezeti zaj elleni védelem 
 
A zajterhelés döntően lokális jellegű, katasztrófahelyzeteket nem idéz elő. A tartamos és 
intenzív zajforrások viszont különböző egészségkárosodásokat okoznak. A napi nyolc óra 
időtartamú, 85 dBA-t meghaladó zajterhelés pl. halláskárosodási veszélyeztetettséget idéz 
elő. A zajártalmak számos vegetatív jellegű elváltozást okozhatnak, a pihenést, alvást zavaró 
hatásuk miatt károsan befolyásolják az emberek munkavégző képességét.9  
 
A társadalmi-gazdasági fejlődés a 20. századi Magyarországon is együtt járt a zajforrások 
bővülésével. A munkahelyeken, a lakásokban, illetve a lakókörnyezetben folyamatosan 
bővül a zajforrások száma, a társadalom és a gazdaság térbeli mobilizációjának erősödése, 
pedig növeli a zajkibocsátást. 
A magyar népesség nagyobb részét a közlekedésből eredő zajártalmak érintik. Ezek közül is 
kiemelhetők a közúti közlekedésből eredő zajforrások.  
 
A vasúti közlekedés zajhatása kevesebb embert érint (a lakosság mintegy 10%-át). A vasúti 
fő- és mellékvonalak mentén az éjszakai zajterhelés a nagyobb, és mintegy 10–15 dBA 
határérték-túllépést jelent átlagosan.  
A légiközlekedés zajhatása lokális terekben jelentkezik, és kevesebb embert érint.  
 
A környezet zajterhelésének csökkentése összetett folyamat. A gazdasági szférákban ehhez 
kis zajkibocsátású termelési eszközöket és fogyasztási javakat kellene egyre nagyobb 
tömegben előállítani, illetve alkalmazni, a termelő- és szolgáltatótevékenységek 
zajemisszióját, pedig passzív zajvédelmi intézkedésekkel is szükséges mérsékelni. A 
közlekedésben az úthálózat fejlesztése, a kevésbé zajos járműállomány üzemeltetése, illetve 
csendesebb működésűvé való átalakítása, továbbá forgalomszervezési intézkedések 
járhatnak jelentős zajcsökkentő eredménnyel.  
Nem kisebb a településfejlesztés feladata sem, ahol elsősorban a gazdasági, forgalmi stb. 
funkciókat célszerű területrendezési, településfejlesztési intézkedésekkel, pl. védősávok, 
zöldterületek létrehozásával, passzív zajvédelmi létesítmények kialakításával lehet 
egymástól elkülöníteni. 
 
A szabályozási tervvel érintett 11 településrészben hatásterületét tekintve legjelentősebb 
környezeti zajforrás a közúti és vasúti közlekedés, mely nemcsak a jelentősebb forgalommal 
terhelt főforgalmi utakon, hanem a sűrű beépítésű, szűk belterületi útszakaszokon – ahol az 
épületek az úttengelyhez közel esnek – is igen magasak. 
 
 
5.6 Köztisztaság, hulladékkezelés 
 
Magyarország az 1 lakosra jutó hulladékképződés alapján a nagy fajlagos hulladéktermelő 
országok közé tartozik. Ez összefügg gazdaságának és lakossági fogyasztásának általános 
színvonalával és lehetőségeivel.  
 
 

                                      
9 Az Egészségügyi Világszervezet az egészségkárosodás kockázatának alacsony szinten tartásához a nappal 55 dBA, 
éjszaka pedig 45 dBA túllépését külső környezetben nem ajánlja. 
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A hulladékhasznosítás során az összes termelési hulladék közelítően fele kerül vissza – ún. 
másodlagos nyersanyagként – a gazdasági vérkeringésbe. Ez a termelői anyagfelhasználás 
értékének megközelítően 4-5%-át teszi ki hazánkban, arányait tekintve, pedig mintegy 50%-
kal marad el a fejlett országok gyakorlatától. A kommunális (települési) hulladékok 
hasznosítási aránya az említettnél lényegesen kisebb. A másodlagos nyersanyagok 
felhasználásának aránya miatt anyagok vesznek el a társadalom számára, szakszerűtlen vagy 
gondatlan ártalmatlanításuk, illetve kezelésük hiánya, pedig környezeti károkat okoz. 
 
Veszélyes hulladékaink zöme a termelési hulladékok köréből származik. Legnagyobb 
kibocsátói közé tartozott pl. a kohászat, az alumíniumipar, a vegyipar és az élelmiszeripar. A 
veszélyes hulladék teljes mennyiségéből mintegy 3 millió tonna a timföldgyártás során 
keletkezett vörösiszap, amelyet megfelelő hazai hasznosítási, ártalmatlanítási technológiák 
hiányában depóniákban tárolnak. Ennek nem megfelelésére konkrét tény a közelmúltban 
bekövetkezett katasztrófa. 
 
Az országban keletkező veszélyes hulladékok mintegy 80%-a megfelelően, 20%-a nem 
megfelelően kezelt és potenciálisan környezeti ártalmak forrása. Az 1990-es évek elején a 
keletkezett mennyiségből évente csak mintegy 0,5 millió tonnát hasznosítanak. 
 
Növekvő gond, hogy nálunk is tendenciózusan növekszik a kommunális szilárd hulladékban 
a veszélyes komponensek aránya (pl. elhasznált áramforrások, gyógyszer- és 
vegyszermaradványok, ezek göngyölegei), amelyet a szakértők az összes kommunális szilárd 
hulladék 1–2,5%-ára becsülnek. A hulladék összetételének megváltozásával általában 
növekszik a térfogata és csökken a térfogattömege. A települési szilárd hulladék hazai 
átlagos térfogattömege településainkban 200 kg/m3, a falusi településekben 250 kg/m3. 
 
A hazai hulladékgazdálkodási stratégia három pillérre épül: a megelőzésre, a hasznosításra, 
valamint az ártalmatlanításra. A megelőzés esélyei a termelési szerkezet átalakításának 
előrehaladásával és a technológiai váltás folyamatának felgyorsulásával növekedhetnek, és 
csak hosszabb távon hozhatnak eredményeket. 
 
 
5.7 Település és épített környezet  
 
Infrastruktúra, úthálózat 
 
A település közlekedés-földrajzi fekvése jó. A településhoz közel halad el az M7-es 
autópálya, ami gyors összeköttetést biztosít a főtelepüléssal, az ország nyugati, déli 
területeivel. 
 
Épített környezet: 
 
Az épített környezet állapotával kapcsolatos általános problémák: 

 a lakásállomány, a lakóépületek állapotának romlása, (lakásállomány), 
 a középületek, közterek (pénzügyi források hiánya, kialakult emberi 

magatartásformák, viselkedéskultúra) (közlekedés), 
 műemlék jellegű épületek állapotromlása. 
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Vélelmezhető feladatok: 
 

- a település úthálózatának pénzügyi lehetőségek függvényében történő felújítása  
- településközpont felújítása, 
- járdaépítések folytatása a település területén, 
- a külterületi földúthálózat rendszeres karbantartása 

 
 
5.8 Környezeti tudatformálás 
 
A környezetvédelmi törvény fő célkitűzésként az ember és környezete harmonikus 
kapcsolatának kialakítását, a környezet elemeinek és folyamatainak védelmét és a 
fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosítását fogalmazza meg. A törvény szerint 
minden állampolgárnak joga van a környezeti ismeretek megszerzésére és ismereteinek 
fejlesztésére. A nevelés állami és önkormányzati feladat. 

 
A környezetvédelemben felmerülő problémák jelentős része vezethető vissza arra a tényre, 
hogy Magyarországon nem megfelelő szintű a környezeti tudatosság foka. A lakosság 
ismeretei a környezetről, a környezetvédelemről, annak megóvásáról hiányosak, és többnyire 
nem megfelelő színvonalúak. A tudatosság erősítésében kiemelkedő szerepe van az 
Önkormányzat által fenntartott közoktatási, és kulturális intézményekben folyó 
tevékenységeknek. 
 
A környezetünk tisztelete, ismerete, védelme nem magától értendő viselkedési forma. A 
nevelést már a gyermekkorban, a családban el kell kezdeni. A családdal közösen eltöltött 
programok megismertetik a környezet, a természet szépségét és jóságát, megőrzésének 
lehetőségeit. 
 
A környezeti szemléletformálás annál nagyobb hatékonyságú, minél fiatalabb korban kezdik 
el. A környezeti nevelés az ismeretközlésen túl az egész személyiség átformálását is jelenti. 
Az életmód, életforma alapvető megváltozatásához a szakmai ismereteken túl érzelmi 
beállítottságra is szükség van, ezért a lehetséges megoldásokra vonatkozó technikai 
ismereteket is ki kell egészíteni személyiségi motivációkkal.  
Az óvodákban az alapismeretek, míg az általános iskolákban különböző tantárgyakhoz kötve 
már magasabb szintű környezeti ismeretek elsajátítására kell lehetőséget adni. Közép- és 
felsőfokú oktatási intézmények a tudás megfelelő átadásával, a fiatalok magukkal hozott 
környezetszeretetével környezettudatos ifjúságot képezhetnek. 
 
Fontos szerepet kell szánni a pozitív példák gyakorlati bemutatására, a környezet megőrzése 
és a fenntarthatóság biztosítása érdekében. A környezeti szemléletformálás és nevelés 
kritikus szerepet játszik a jövő megalapozásában. 
 
A környezeti fejlődés és tudatformálás megalapozását a mai, pályaválasztás előtt álló 
fiataloknál kell elkezdeni. Annyi idő már nincs, hogy megvárjuk egy teljesen új generáció 
döntéshozókká való felnövekedését. A végső, hosszú távú megoldásnál elsősorban a 
kulturált családok kezében van a döntés. Ezután szükséges még a társadalom, az oktatási 
intézmények további segítő nevelő, környezeti tudatosságot hangsúlyozó szerepe.  
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A tudatos környezeti fejlődés menete csak megfelelő neveléssel terelhető fenntartható 
irányba. A változások, a nevelési rendszer környezettudatossá tételében leginkább az oktatási 
intézményeknek kell döntő szerepet felvállalniuk. Azonban hangsúlyozni szeretnénk, hogy 
nem elhanyagolható az Önkormányzatok szerepvállalása sem. 
Ismeretterjesztő kiadványok, előadások, a média az idősebbek tapasztalata, példamutatása 
együttesen alakíthatja a környezettudatos magatartást. 
 
A társadalmi tudatformálás egyrészt az iskoláskorúakat, másrészt a nagyközség felnőtt korú 
népességet célozza és a civil társadalom érdekérvényesítő képességét erősítheti a 
környezetvédelmi kérdésekben.  
 
A környezettudatos magatartás terjedésének meghatározó akadálya legfőképpen a 
környezetvédelmi alapismeretek hiánya. 
 
A helyi lakosság környezethez való viszonya nem csupán a társadalmi és családi háttér 
függvénye, de befolyásolja a közösségi lét, illetve a települési és megyei önkormányzat 
környezeti stratégiája.  
Érdemes tehát részletesen megvizsgálni a lakossági véleményeket, illetve a társadalmi 
kezdeményezések célját és folyamatát. Ezzel képet kaphatunk arról, hogyan érdemes egy 
adott közösségben tájékoztató-tudatformáló stratégiánkat alakítani. Ebbe nem csupán a 
gyerek- és fiatalkori nevelés tartozik bele, hanem a közvetett, felnőttekre ható tudatformáló 
tevékenység is. Ez utóbbinak része a környezetvédelem területén kifejtett civil aktivitás 
indirekt hatása is. Az átalakuló igényekre válaszképpen fontossá vált, hogy nemcsak az 
egyén vagy a család szintjén, hanem a társadalom magasabb szintjein is megfogalmazódjon a 
mindennapi, rövid és hosszú távon tapasztalható környezeti gondokra való odafigyelés 
gondolata. Erre nem csupán környezetvédelmi szabályok, intézkedések bevezetésével van 
szükség, hanem folyamatos, tudatos szemléletformáló tevékenységgel is. 
 
 
5.9 Kommunikációs lehetőségek (helyi média) 
 
Folyamatosan növelni kell az Internet használat, valamint a helyi újság adta lehetőségeket az 
információ lakossághoz történő eljuttatása érdekében. 
 
Megalapozott, a fenntartható fejlődés alapelvei szerint hozott környezeti döntések 
előkészítésében nagy előnyt jelent, ha a különböző területek (önkormányzat, szakemberek, 
civil szerveződések, közvélemény-formálók) ugyanarra az információs bázisra 
támaszkodnak.  
 
Rövidebb távon a ma elterjedt kommunikációs eszközök közül a lapkiadás lehetőségei a 
megközelítették az elérhető határokat.  
 
Az új információs technológiák társadalmi szerepük mellett közvetlen 
környezetszennyezőként is egyre jelentősebb szerepet töltenek be. Így rövidebb távon kell az 
információs technológia közvetlen szennyező hatásait minimalizálni, a problémára – 
legalábbis átmeneti időre – lokális megoldást találni. 
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6. ÁLTALÁNOS FELADATOK 
 
 

 önkormányzatnak folyamatosa figyelemmel kell kísérni, és be kell tartatni a 
rendeletben szabályozott közterületek tisztántartásának rendjét; 

 a folyamatosan használaton kívüli, beépítetlen belterületi magáningatlanok rendben 
tartására, gondozására kötelezettség előírása; 

 a településen közterület felügyelők felelősek a köztisztaság fenntartását szolgáló 
rendelet betartásáért. annak érdekében, hogy még hatékonyabban ellássák 
feladatukat, növelni kell a műszaki-, tárgyi-, jogi-, és anyagi feltételeket. a 
szemetelőkkel szemben hatékonyabb fellépéssel, tettenéréssel és bírság kiszabásával 
kell küzdeni; 

 a településen szemétgyűjtők kihelyezéséről és folyamatos fenntartásáról gondoskodni 
kell. a kihelyezésnél és pótlásnál figyelembe kell venni a jelentkező lakossági 
igényeket. ezzel a forgalmas közterületeken képződő hulladék kulturált gyűjtése és 
elszállítása megoldható. továbbá szankciók érvényesítésével, tettenéréssel, 
pénzbírsággal kell megoldani a drága szemétgyűjtő edényeket megrongálókat. 

 
 
6.1 Zaj és rezgés elleni védelem általános feladatok: 
 

 a meglévő zaj és rezgés források feltárása, pontos nyilvántartása, zajkibocsátási 
határérték megállapítása, a meglévő problémát okozó zajforrások kibocsátásának 
csökkentése, korlátozása, település zajtérképének elkészítése; 

 zaj- és rezgés elleni védelem bármely zajt kibocsátó létesítmény csak abban az 
esetben üzemeltethető, vagy építhető, illetve bármely tevékenység csak abban az 
esetben folytatható, ha az általa kibocsátott zaj mértéke a környezetben a vonatkozó 
rendelet szerinti határértéket nem haladja meg; 

 a gazdasági területi és lakóterületi funkció megengedett zajterhelési határérték 
eltérése 10 db. a zajhatás csillapítása érdekében a gazdasági terület határán belül 
egy 20 m széles, háromszintű, vegyes fajú, örökzöldeket is tartalmazó zajvédő 
cserje- és erdősávot javasolt telepíteni. a gazdasági területek körüli mezőgazdasági 
területek ne legyenek beépíthetők; 

 zajkibocsátással járó tevékenység (üzemlétesítés, felújítás, építés) megkezdése 
előtt a területileg illetékes felügyelőségtől zajkibocsátási (emissziós) határérték 
megállapítását kell kérni és annak betartásáról gondoskodni kell; 

 a közút zajcsökkentése passzív zajvédelmi intézkedésekkel érhető el 
(növénytelepítés, az út felöli védendő épületek nyílászáróinak zajvédő üvegezése). 

 
 

6.2 Levegőtisztaság védelem általános feladatok: 
 

 a belterületi állattartást a 16/2007.(III.29.) ÖK sz. rendelet szabályozza .Az állattartás 
miatti szaghatás allergizáló következményeire való felhívás, a belterületi állattartás 
jogszabályi környezetének felülvizsgálata, szigorítása; 

 a település belterületén lévő rendszeresen kezelt zöldfelület, park, virágágyás talaja 
megfelelő morzsás szerkezetű, de szerves anyagpótlásuk folyamatosan szükséges; 
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 játszótér vagy parkoló céljára használt zöldfelületek kitaposott növényzetét pótolni 
kell és az eredeti funkcióját helyreállítani, vagy valós igény esetén kiépített 
pormentesített utat, parkolót kell létesíteni; 

 jelentős porszennyező források a településba a burkolt úttest és a járda, illetve kerítés 
közötti növényzet nélküli területek, tisztítatlan járdák. ezek rendben tartása érdekében 
érvényt kell szerezni az ingatlantulajdonosok, használók ez irányú kötelezettségeire 
és kezdeményezni kell a növényzet nélküli felületek gyepesítését; 

 a közterületen tárolt építési- és bontási anyagokat (homok, folyami sóder, bontási 
törmelék, stb.) takarással kell ellátni a porszóródás megakadályozása érdekében. a 
takarás alkalmazását a közterület-használati engedélyben kell előírni; 

 a pollenszennyezés mértékének csökkentése érdekében a kezelt zöldfelületeken a 
kaszálást a virágzás előtt kell végezni, a közterületek fásítása és a fafajta váltás során 
a légszennyezés szempontjából kedvezőtlen hatású fafajok (nyárfa, nyírfa, platán) 
telepítését kerülni kell; 

 a települési zöldfelületek mennyiségét, minőségi állapotát fejleszteni szükséges; 
 megújuló energiaforrásokra való áttérés ösztönzése; 
 fosszilis energiahordozók hatékonyabb átalakítása (kis fajlagos szennyezőanyag-

kibocsátású, korszerű tüzelőberendezések alkalmazásának támogatása); 
 a káros kibocsátás csökkenését eredményező építészeti megoldások 

megvalósításának támogatása, ösztönzése (napenergia hasznosítás, hőszigetelés); 
 az avarégetés káros hatásának, a komposztálás hasznosságának propagálása, illetve 

az avarégetés rendjének, tiltásának szabályozása önkormányzati rendelettel. 
 
 
6.3 Ivóvíz ellátás általános feladatok:  
 

 azokat a lakosokat, akik nem csatlakoztak még rá a hálózatra, meg kell győzni a 
rendszer előnyeiről. ezt a cél jól szolgálja a talajterhelési díj bevezetése, alkalmazása; 

 a vízminőségi előírások betartása miatt a vízműben további vízkezelés, technológiai-
korszerűsítés szükséges, ugyanis az új szabványoknak megfelelő vízminőség javítást 
a vízműnek meg kell oldani; 

 továbbá szorgalmazni kell az eltömített artézi kutak újra megnyitását, melynek 
kimagaslóan egészséges, tiszta a vize. 

 
 
6.4 Energiagazdálkodás általános feladatok: 
 

 a közvilágítás céljából működtetett hálózat rekonstrukciójakor vagy új hálózatok 
kiépítésekor, a hagyományos izzók, lámpák lecserélésekor törekedni kell az 
energiatakarékos nátrium lámpák és kompakt fénycsövek alkalmazására, illetve ezzel 
egyidejűleg a lámpatestek egységesítésére; 

 a gázenergia ellátás kapacitási és infrastrukturális oldalról megoldott. ez által a 
településen mind a szilárd, mind a folyékony energiahordozók iránti igény minimális; 

 a belterület gázenergia szempontjából ellátott, azonban külterületek gázellátását 
szorgalmazni kell; 

 fenntartható fejlődés szempontjából nélkülözhetetlen az alternatív energiaforrások 
előtérbe kerülése a hagyományos energiahordozókkal szemben, ezek közül 
elsősorban a geotermikus energia, vagyis a termálvíz jöhet szóba. másodsorban a 
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mezőgazdaságból származó biomassza, illetve a hulladék kezelés során hasznosítható 
biogáz energia nyerés céljából. Utána kell járni, hogy hol és milyen alternatív 
energiaforrást előállító üzemek épültek és azok milyen hatásfokkal dolgoznak; 

 energiahatékonysággal, megújuló, alternatív energiaforrások alkalmazásával 
összefüggő ismeretek népszerűsítése, terjesztése, az iskolai oktatásba történő 
beillesztése, kampányok, tanfolyamok szervezése, kiadványok szerkesztése. 

 
 
6.5 Zöldterület gazdálkodás általános feladatok: 
 

 a fák a zöldfelületi rendszer legfontosabb elemeit alkotják, és környezetvédelmi 
szempontból is domináns a szerepük; 

 a település jól fásítottnak számít, azonban a fajok összetételét, arányát a következő 
években folyamatos munkával módosítani kell a megfelelő irányba (egyes fajok 
arányának csökkentése, mások növelése, betegségre érzékeny fajok elhagyása, 
gyümölcsfák tiltása); 

 a közterületek gondozása (legalább évente két-háromszori kaszálás, évenként 
nyesés), a település körül a legveszélyeztetettebb részeken (utak széle, 
hulladéklerakásnak kitett területek, stb.) függetlenül a terület jellegétől; 

 kertek, más ingatlanok tulajdonosainak kötelezése a gyommentesítésre; 
 az eltávolított biomassza szelektív gyűjtése, komposztálása; 
 a fejlesztések során a fában szegény területeket kell előnyben részesíteni; 
 a zöldfelület fejlesztésében fokozott hangsúllyal szerepelnek a települési kis terek, 

amelyek potenciálisan a településképre jellemző, csendes pihenőparkok kialakítását, 
fejlesztését teszik lehetővé; 

 magánházak előtti terület gyepesítése, védelme, szabályozni az ok nélküli gyep 
kiirtást. 

 
 
6.6 Természeti és építészeti értékek védelme általános feladatok: 
 

 a helyi és országos védettségű értékek állagának megóvása, fenntartása és a 
természetvédelmi területek  tervezettnek megfelelő bővítése, a védelem kiterjesztése. 

 az értékek állapotának és a változásoknak nyomon követésére együttműködés 
kialakítása a természetvédelemben érdekelt/érintett szervezetekkel. 

 a beltelepülés területe műemléki jellegű védettséget élvez amit a környezetvédelmi 
beavatkozások, településfejlesztési döntések kapcsán is szem előtt kell tartani 
(közlekedési kapcsolatok, forgalomszervezés, zaj- és rezgés elleni védelem, stb.). 

 
 
6.7 Helyi közlekedésszervezés általános feladatok: 
 

 meglévő útszakaszok, belterületi utak korszerűsítése, biztonságossá tétele és 
karbantartása. 

 új útszakaszok tervezése és építése a környezet- és természetvédelmi szempontok 
figyelembe vételével. 

 a kerékpáros és gyalogos közlekedés népszerűsítése és feltételeinek javítása. 
 keleti elkerülő út építése. 
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 az előírt sebesség betartását elősegítő műszaki megoldások kialakítása . 
 a biztonságos gyalogosközlekedés elősegítése (járdák, gyalogátkelőhelyek létesítése). 
 a közlekedés környezeti hatásait (zaj, por) mérséklő növényzet telepítése. 

 
 
6.8 Az épített környezet védelme általános feladatok: 
 

 a veszélyeztetett lakások, lakóépületek állapotát fel kell mérni, és rendbehozatalához 
megfelelő stratégiát kell kidolgozni. 

 az esztétikai, történeti és hagyományos, településközpontú szempontokat figyelembe 
vevő felújítási módszerek és programok megvalósítása a településkép kedvező 
befolyásolására. 

 térségi összefogással a turisztikai erőforrásainkat és vonzerőnket hasznosítani kell. 
 a település teherbíró képességét (fizikai, gazdasági, ökológiai, pszichológiai) teljes 

mértékben ki kell használni, de nem szabad túllépni. 
 a közcélú létesítmények és környezetük fenntartását, kulturált kialakítását az 

üzemeltetőkkel közös programban kell összefoglalni, elkészíteni és megvalósítani. 
 egységes, környezetbe illeszkedő hirdető- és útbaigazító tábla rendszer alkalmazása. 
 korszerű infrastruktúra hálózat kialakítása (pl.: elektromos közművek földkábelben 

létesíthetők). 
 
 
 



 51 

7. TÁRSADALMI – GAZDASÁGI – KÖRNYEZETI ADOTTSÁGOK, 
LEHETŐSÉGEK FELMÉRÉSE, AZONOSÍTÁSA, ÉRTÉKELÉSE 

 
 
A társadalmi – gazdasági – környezeti adottságok, lehetőségek felmérése, azonosítása, 
értékelése kérdőíves és helyszíni felmérés, adat-, információ gyűjtés módszerével történik. 
 
 
7.1 Szervezéssel, intézkedéssel megoldható feladatok 
 

 a közterületen tárolt építési-bontási anyagok letakarása a porszóródás 
megakadályozása érdekében; 

 az állattartó gazdaságok környezetvédelmi ellenőrzése, hogy megfelelően kezelik-e a 
termelés során keletkezett szervesanyag-tartalmú hulladékok elhelyezését, 
hasznosítását, valamint betartják-e a területi állattartás jogszabályi előírásait; 

 a közcélú létesítmények és környezetük fenntartására és kulturált kialakítására 
programok kialakítása, és megvalósítása,. jogszabályi környezet felülvizsgálata, helyi 
rendelet szigorítása, szükség szerinti szankcionálás; 

 a helyi védelemre méltó természeti értékek állapotának felmérése, kezelési, 
fenntartási szabályzatok kialakítása; 

 a településre jellemző, még fennmaradt táji értékek védelme, ezt a településrendezési 
tervben érvényesíteni kell; 

 lakosság tájékoztatása, hogy az építési és bontási hulladékot a település lerakójában, 
az egyéb települési szilárd hulladékot mely területén adhatják le; 

 a környezetvédelmi ismeretek terjesztése az iskolai képzés segítésére ismeretterjesztő 
kiadvány térítése az általános iskola számára, szakmai segítség biztosítása az oktatók 
részére; 

 környezetvédelmi akciók keretében szervezett iskolai programok támogatása. a 
környezettudatos szemlélet, életmód fejlesztése; 

 a helyi médiában rendszeres környezeti tudatot erősítő, a helyi környezeti értékeket 
bemutató és megóvásuk módjairól tájékoztató sorozat közlése; 

 a környezetvédelmi programban meghatározott feladatok végrehajtásához egységes 
környezetvédelmi rendeletet készítése, zöldfelület gazdálkodási tervvel együtt. 

 
 

7.2 Településüzemeltetési többletköltséggel járó feladatok 
 

 a település belterületén lévő számos, rendszeresen kezelt zöldfelület, virágágyás 
talajának felújítása, szerves anyag pótlása; 

 szilárd burkolatú utak, terek, parkolók rendszere takarítása, locsolása, az útszegély 
melletti földanyag eseti eltávolítása – a település teljes területén – a porszennyezés 
csökkentése érdekében; 

 az eltömített artézi kutak szükség szerinti újra megnyitása; 
 a pollenszennyezés mértékének csökkentése érdekében a kezelt zöldfelületeken a 

kaszálás a növényzet virágzása előtt, a közterületek fásítása, kedvezőtlen fafajok 
nélkül; 

 felmérés készítése annak érdekében, hogy szükséges-e hulladékgyűjtő edényzet 
kihelyezése a nagyobb forgalmú, frekventált helyeken; 
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 az illegális szemétlerakó-, és szennyező anyag ürítési helyek felszámolása; 
 a termékdíjas hulladékok teljes körére kiterjedő szelektív hulladékgyűjtési rendszer 

kidolgozása és megvalósítása; 
 a háztartási hulladékban lévő veszélyes hulladékok szelektív gyűjtési rendszerének 

teljes körű kiterjesztése; 
 játszótér vagy parkoló céljára használt zöldfelületek kitaposott növényzetének 

pótolása, az eredeti funkció helyreállítása. 
 
 
7.3 Beruházási és fejlesztési forrásokat igénylő feladatok 
 

 települési szilárd hulladéklerakó monitoring rendszerének tervezése, kiépítése; 
 az ivóvíz minőségének felülvizsgálata, megfelelő kezelő rendszer tervezése; 
 önkormányzati utak minőségének javítása. 

 
 

7.4 Nagyberuházások megvalósítását igénylő feladatok 
 

 az ivóvíz minőségének javítására megfelelő kezelő rendszer kiépítése; 
 a biztonságos gyalogosközlekedés elősegítése (járdák, gyalogátkelőhelyek létesítése); 
 települési, vagy intézményi szinten megvalósítható alternatív energiaforrások 

felhasználási lehetőségeinek feltárása, használatukra projektek kidolgozása, 
megvalósítása. 
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8. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖRNYEZETI PROGRAMJA ÉS AZ LA21 
KÖZÖTTI KAPCSOLAT 

 
 
A települési környezetvédelmi programmal szemben elvárt jogszabályi követelményeket a 
környezetvédelmi törvény határozza meg. A törvény kimondja, hogy a települési 
környezetvédelmi programnak kapcsolódnia kell a Nemzeti Környezetvédelmi Programhoz, 
és meghatározza főbb tartalmi elemeit. A törvényhez kapcsolódóan ugyanakkor részletes 
szabályokat megállapító végrehajtási rendelet nem kapcsolódik.  
 
Ennek alapján a Nagyközség környezetvédelmi programja: 
 

a) szellemében kapcsolódik a jelenleg hatályos második Nemzeti Környezetvédelmi 
Programhoz (továbbiakban: NKP-II), 

b) ugyanakkor alapvetően a települési környezetminőséget meghatározó tényezőkre 
koncentrál. 

 
Fenti előzmények alapján az önkormányzat külső szakértők bevonásával 2004. évben 
készített környezetvédelmi programját ez év végén felülvizsgáltatta. Ez jelenleg testületi 
jóváhagyás alatt áll. 
 
A nagyközség önkormányzatának környezetvédelmi feladata egyrészt, hogy segítse 
illetékességi területén az országos környezetvédelmi feladatok teljesítését, másrészt hogy 
saját eszközeivel gondoskodjon a helyi környezet megóvásáról, minősége romlásának 
megakadályozásáról, a nagyközség sajátos jellegének megőrzésében, helyreállításában 
jelentőséggel bíró helyi természeti és kulturális értékek védelméről.  
 
Mindezek feltétele, hogy a környezetvédelmi program: 
 
a) járuljon hozzá a települési életminőséget meghatározó környezeti elemeket és a 

természeti értékeket veszélyeztető környezeti problémák feltárásához, azonosításához,  
megoldásához (helyreállítás elve) 

b) a nagyközség fejlődését alapvetően meghatározó fejlesztések tekintetében érvényesítse 
az életminőséget alapvetően meghatározó környezetvédelmi szempontokat (megelőzés 
elve) 

 
Jelen fenntarthatósági tervvel és programmal történő környezetvédelmi program 
kapcsolódási pontjainak feltárása, azonosítása elsők között végrehajtandó feladat. 
 
 
8.1 A környezeti program kötelező elemei: 
 

 környezeti tényezők azonosítása, jellemzői; 
 környezetvédelem, környezetvédelmi politika10, intézkedések; 

                                      
10 az emberi társadalom öko- és biológiai létfeltételeiben végbevitt káros beavatkozások felszámolására, megelőzésére és 
megfigyelésére, valamint a károk mérséklésére, elhárítására irányuló elméleti és gyakorlati tevékenység összessége. 
Középpontjában, az ökológiával ellentétben, a társadalmi érdekek érvényesítése31, illetve a társadalom és a környezet 
kölcsönkapcsolatai állnak. 
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 a környezetterhelés és a környezeti tényezők felhasználásának mennyisége, 
minősége; 

 környezettechnológia 
o a környezet megfigyelése és a helyzetértékelésére szolgáló technológiák; 
o a környezeti szennyezések megakadályozására és csökkentésére szolgáló 

technológiák; 
o a környezeti szennyezések ellenőrzési technológiája; 
o környezettisztítási, szanálási technológiák 

 politikai ökológia alkalmazása11 
 
A környezetvédelem, a környezetvédelmi politika, valamint a politikai elképzelések 
megvalósítását támogató környezetvédelmi ipar közös jellemzője, hogy mindegyik 
ember(iség)centrikus, a szónak nem csak azon értelmében, hogy az emberi társadalom 
érdekei állnak a középpontjában, hanem abban az értelemben is, hogy az ember okozta 
problémák megoldására jöttek létre, ez a működési alapjuk. 
 
Ebben az átfogó értelemben beszélünk inkább környezetpolitikáról, amelyet ma már 
kiterjedt, elvi alapokon álló nemzetközi jogszabályrendszer felügyel és szabályoz, mint 
például az 1992-es Riói Föld Csúcson bevezetett 27 alapelv.  
 
Közülük a legismertebbek a fenntartható fejlődés elve, az elővigyázatosság elve (No.15), a 
szennyező fizet elve (No.16), vagy az ezzel kapcsolatos felelősségeket és kockázatokat 
elemző hatástanulmányok, hatáselemzések szükségességét 
előíró elvek, továbbá az ezekből született különböző szintű jogszabályok12. 
 
Fentiekkel tehát célszerű kiegészíteni a környezeti programot. Így kapcsolható a környezeti 
program a LA21 tervhez, programhoz, amely biztosítja a környezeti tényezők feltárását, 
azonosítását, szükséges intézkedéseket (komplex helyzetértékelés).  
 
Ezek teljes körű meghatározása (az alaphelyzet rögzítése) lehetővé teszi, hogy az LA21 
megvalósításánál a nagyközség minden környezeti – társadalmi – gazdasági vonatkozásait és 
területeit figyelembe vehessük, és a megfelelő célokat és programokat fogalmazzuk meg. 
 
A helyzetértékelést (a kialakításra kerülő mérő-, megfigyelő rendszer mellett) meghatározott 
időközönként meg kell ismételni, hogy megállapítható legyen, az LA21 keretében 
megvalósított programok tényleg a megfelelő célok megvalósításához vezettek-e.  
 
A megvalósítás során hosszabbtávon hasznos lehet különösen a Polgármesteri Hivatal és 
egyéb önkormányzati intézményekre vonatkozóan környezetközpontú irányítási rendszer 
kiépítése és működtetése. 
 
 
 
                                      
11 angolul political ecology. A kifejezés eredetét két antropológus John W. Cole és Eric R. Wolf munkájától eredeztetik 
(The Hidden Frontier: Ecology and Ethnicity in an Alpine Valley, 1974),  E két fogalom nem egymás tükörképei, bár 
kétségkívül tartalmaznak „rokoni” vonásokat. A politikai ökológia – ellentétben az ökológiai politikával – nem a 
biodiverzitás megőrzésével foglalkozik, hanem azt vizsgálja, miként hatnak a gazdasági és a társadalmi folyamatok a 
környezetvédelem és az ökológia ügyeire. 
12  Olajos Péter:  -  A Konzervatív Zöldség könyve 
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Az előzőekben leírtak alapján látható, hogy a Környezetvédelmi Program kiemelt 
jelentőséggel, számos kapcsolódási ponttal bír az LA21 elkészítéséhez. Az LA21 
kulcsszerepet szán a helyi önkormányzatoknak a helyi fenntarthatóság megvalósításában. 
Összességében több mint egy környezetvédelmi program (“zöld” terv).  
 
Feladata integrálni a helyi környezeti, társadalmi, gazdasági és kulturális kérdéseket, 
problémákat, hosszú távon biztosítani a helyi polgárok életminőségét a fenntartható fejlődés 
alapelvei alapján.  
 
A feladatok megfogalmazásába és megvalósításába bevonja a helyi közösség valamennyi 
résztvevőjét és szektorát, és támogatja a helyi demokratikus folyamatokat. A helyi 
önkormányzatok és a közigazgatási területükön működő érdekelt felek egyaránt fontos 
szereplők a program megvalósításában.  
 
A komplex program hatékony megvalósítása feltételezi, hogy minden érintett lehetőségeinek 
és igényeinek megfelelően részt vesz a kidolgozásban és a megvalósításban.  
 
Abban tehát, hogy a levegő tiszta legyen, a vizek pedig mentesek a szennyezéstől, kivitel 
nélkül mindenki egyetért. Abban a kérdésekben azonban már kevésbé mutatkozik egyetértés, 
ki, hogyan és mikor fizessen a szennyezések kármentesítéséért, a prevencióért. 
 
Abban a pillanatban, amikor feltesszük ezeket a kérdéseket, jelentős társadalmi és politikai 
nézeteltéréseket tapasztalunk, és nem véletlenül: ugyan a közjavak megőrzéséről, a közös 
érdekek védelméről beszélünk, de mindeközben az egyéni felelősségvállalás (és 
fizetőképesség határait) feszegetjük. 
 
 
8.2 Az önkormányzatok közszolgáltatási és környezetvédelmi feladatainak 

kapcsolat 
 

Helyi 
közszolgáltatások 

Kötelezően 
ellátandó 

önkormányzati 
feladat 

TKP kötelező tartalma 
Kapcsolódó további 
környezetvédelmi 

feladatok 

vízrendezés 
csapadékvíz elvezetés, 
csatornázás 

egészséges 
ivóvízellátás 

ivóvízellátás 
csapadékvíz elvezetés 
kommunális szennyvíz-
kezelés, -gyűjtés, -
elvezetés, -tisztítás 

Környezeti oktatás, 
ellenőrzések 

köztemető fenntartása köztemető 
fenntartása 

 Köztemetők 
védőtávolságának 
kijelölése 

a helyi közutak 
és közterületek 
fenntartása 

helyi közutak 
fenntartása 

zöldterület gazdálkodás Környezeti oktatás, 
ellenőrzések 

az óvodáról, az óvodai, általános  Környezeti oktatás 
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Helyi 
közszolgáltatások 

Kötelezően 
ellátandó 

önkormányzati 
feladat 

TKP kötelező tartalma 
Kapcsolódó további 
környezetvédelmi 

feladatok 

alapfokú nevelésről, 
oktatásról 

iskolai oktatásról és 
nevelés 

nevelés 

az egészségügyi, a 
szociális ellátásról 

egészségügyi és 
szociális alapellátás 

 Környezeti oktatás 
Veszélyes 
hulladékok kezelése 

a közösségi tér 
biztosítása 

közvilágítás  Kültéri közösségi 
terek, közparkok, 
fasorok révén a 
zöldfelület növelése 

a nemzeti és etnikai 
kisebbségek jogai 
érvényesítésének a 
biztosítása 

nemzeti és az etnikai 
kisebbségek 
jogainak 
érvényesülésének 
biztosítása 

 társadalmi – 
gazdasági – 
környezeti oktatások 

a településfejlesztés, a 
településrendezés 

  Környezeti 
szempontok és a 
településfejlesztés 
összhangjának 
megteremtése 

az épített és természeti 
környezet védelme 

  Kulturális örökség, 
természetvédelem 

helyi tömegközlekedés  helyi közlekedés 
fejlesztés - szervezés 

Környezeti oktatás 

a köztisztaság és 
településtisztaság 
biztosítása 

 települési környezet 
tisztasága 
kommunális 
hulladékkezelés 

Környezeti oktatás, 
ellenőrzések 

közreműködés a helyi 
energiaszolgáltatásban 

 energiagazdálkodás Energiahatékonyság, 
természeti 
erőforrások 
fenntartható 
használata 

közművelődési, 
tudományos, 
művészeti tevékenység 

  Környezettudatos 
magatartás 
kialakítása 

az egészséges életmód 
közösségi feltételeinek 
elősegítése 

  Környezettudatos 
életmód 
Zajvédelem 
Levegő 
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Helyi 
közszolgáltatások 

Kötelezően 
ellátandó 

önkormányzati 
feladat 

TKP kötelező tartalma 
Kapcsolódó további 
környezetvédelmi 

feladatok 

tisztaságvédelem 

lakásgazdálkodás   Beltéri 
levegőminőség 

gondoskodás a helyi 
tűzvédelemről 

  Kerti hulladékok 
égetése, fűtési 
emissziók 

közbiztonság helyi 
feladatai 

  Célirányos oktatások 

a foglalkoztatás     

gondoskodás a 
gyermek és ifjúsági 
feladatokról 

  Környezettudatosság, 
szemléletformálás 

sport támogatása   Kültéri szabadidős 
tevékenységek 

(…)  lakossági és 
közszolgáltatási eredetű 
zaj- rezgés- és 
légszennyezés elleni 
védelem 

 

(…)  feltételezhető 
rendkívüli 
környezetveszélyeztetés 
elhárítása és a 
környezetkárosodás 
csökkentése 
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9. FENNTARTHATÓSÁGI TERV, PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA, 
MEGVALÓSÍTÁSA 

 
 
A Local Agenda 21 (LA21) középpontjában az önkormányzat irányításával, 
menedzselésével, a lakosság közreműködő támogatásával olyan terv és program kialakítása 
áll, amely a fenntartható fejlődés megvalósítására irányul. 
 
Jelen LA21 terv és program nem azonos a vonatkozó jogszabály által is követelt 
környezetvédelmi programmal. Azonban ez a környezetvédelmi program szerves része az 
LA21 fenntarthatósági tervnek, programnak.  
 
A fenntarthatóság nagyközségi programja olyan komplex program, amely a természeti 
környezeti tényezőkkel összhangban tervezi, kezeli a társadalmi – gazdasági folyamatokat. 
 
 
9.1 A LA21 terv és programmal kapcsolatos célok 
 

 elkötelezett politika, amelynek támogatásával feltárásra, azonosításra kerülnek a 
környezeti tényezőkkel kapcsolatos problémák, azok értékelése, elemzése helyesbítő, 
hatékonyság, eredményesség növelő intézkedések meghozatalára; 

 környezeti – társadalmi – gazdasági összefüggések feltárása, összehangolása;  
 a lakosság bevonása a fenntarthatóság biztosítása érdekében; 
 hosszú távú, fenntartható, folyamatosan továbbfejleszthető együttműködés 

kialakítása, működtetése minden érintett féllel 
 
 
9.2 Az LA21 terv, program megvalósításával kapcsolatos helyzetértékelés 
 
A feltárt, azonosított környezeti – társadalmi – gazdasági tényezők, valamint a velük 
kapcsolatos problémák helyzetértékelése az LA21 terv és program alapvetően fontos, első 
fázisa. 
Ebben a fázisban kell fenntartható fejlődéssel kapcsolatos, arra ható minden a környezeti – 
társadalmi – gazdasági tényezőt feltárni. 
 
A helyzetértékelés előtti általános feladatok: 
 

 a helyzetértékelés céljának pontos meghatározása; 
 helyzetértékelés kiterjedésének, területének meghatározása; 
 a helyzetértékelés alá vont tényezők jellemzőinek azonosítása; 
 adat-, információszükséglet meghatározása; 
 adat-, információforrások azonosítása; 
 a begyűjtött adatok, információk értékelési módszerének meghatározása; 
 adat-, információfeldolgozás; 
 adatbázis létrehozása; 
 az LA21 rendszerteljesítményének meghatározása; 
 felülvizsgálati jelentés elkészítése hármas tagoltságban: követelmények, 

tapasztalatok, javaslatok 
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A helyzetértékelést erre a célra felállított és kiképzett team végzi, az önkormányzat kijelölt 
vezetőjének koordinálása, ellenőrzése alatt. 
 
 
A helyzetértékelés célja: 
 

 a nagyközségre vonatkozó makro-, mikro-környezeti környezeti, társadalmi, 
gazdasági tényezők, mintegy keretfeltételek azonosítása; 

 a nagyközség „környezetgazdálkodással” kapcsolatos adottságai, lehetőségeinek 
feltárása, azonosítása; 

 környezeti – társadalmi – gazdasági tényezők összehangolásának, 
fenntarthatóságának keretfeltételeinek azonosítása; 

 a fenntarthatósági folyamatok azonosítása (fő-, és támogató-folyamatok), a 
működőképességet biztosító szükséges erőforrásokkal 

 
A helyzetértékelés kiterjedésének, területének a nagyközség önkormányzata hatáskörébe 
tartozó környezetgazdálkodási terület 
 
 
A helyzetértékelés alá vont tényezők jellemzőinek azonosítása: 
 

  a nagyközség hatáskörébe tartozó környezeti rendszerek fenntartható hasznosítási 
lehetőségek; 

 fenntarthatatlan társadalmi folyamatok azonosítása, szabályozása, kezelése; 
 a nagyközség önkormányzat közvetlen, közvetett hatáskörébe tartozó anyag- és 

energiaigények meghatározása 
 
 
Az adat-, információszükséglet meghatározása: 
 
A környezeti – társadalmi – gazdasági folyamatok azonosításához, elemezéséhez szükséges 
adatok, információk. Figyelemmel kíséréséhez mutatószámrendszer (indikátorrendszer). 
 
A begyűjtött adatok, információk értékelési módszeréül az azonosított tényezők egymással 
történő kapcsolódási pontjainak meghatározása, egymásra hatásuk meghatározása, értékelése 
módszer a célszerű. 
 
Az adat-, információfeldolgozás, adatbázis létrehozása természetesen számítógépes 
rendszerben valósítható meg. 
 
 
Az LA21 rendszerteljesítményének meghatározása a vonatkozó tudományterületeken 
meglévő adatokhoz történő hasonlítás, valamint célirányosan telepített indikátorrendszer 
alkalmazásával lehetséges. 
 
A felülvizsgálati jelentés elkészítése hármas tagoltságban: követelmények, tapasztalatok, 
javaslatok formájában lesz használható.  
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A helyzetértékelés szempontrendszerének meghatározása 
 
A helyzetértékelés szempontrendszerének tartalmaznia kell a vonatozó környezeti, 
társadalmi, gazdasági tényezőket, ezeket kapcsolódási pontjait és egymásra hatásait. 
 
 
Ennek megfelelően a helyzetértékelés: 
 
Környezeti tényezők az önkormányzat környezetvédelmi programján túlmenően: 
 

 üvegházhatású gázok kibocsátása; 
 az ózonréteget károsító anyagok termelése és felhasználása, 
 az ózonréteget károsító anyagok megoszlása kémiai típusok szerint, 
 mezőgazdasági művelés aránya és a biogazdálkodás, műtrágyák és növényvédő 

szerek felhasználása a régióban, stb. 
 
Gazdasági tényezők: 
 

 a hozzáadott érték az egyes gazdasági szektorokban; 
 az infláció aránya; 
 munkahely teremtő beruházások mértéke; 
 települési önellátás helyzete; 
 települési vállalkozások jellemzése; 
 kommunikációs infrastruktúra (telefon, Internet); 
 települési K+F kiadások; 
 energiafogyasztás a különböző szektorokban (intézményi, vállalkozási – gazdasági, 

családi stb.) 
 
Társadalmi tényezők: 
 

 jövedelmi egyenlőtlenségek helyzete; 
 a munkanélküliek aránya; 
 szociális kiadások aránya és egy főre vonatkoztatott értéke; 
 a gyerekek jóléti mutatói; 
 élelmiszer-fogyasztás egy főre számítva és ezen belül a zsiradékból származó energia 

aránya 
 halálozási arány a legelterjedtebb betegségek esetén; 
 születéskor várható élettartam; 
 a lakossági arány a csatornázott és szennyvíztisztítóval ellátott területeken, stb. 

 
Fentiekkel kapcsolatos, és attól eltérő önkormányzati döntések hatásvizsgálata is a 
helyzetértékelés alapkérdései közé tartozik. 
A hatásvizsgálat a döntések lehetséges következményeinek értékelését jelenti a döntés 
valamennyi társadalmi, gazdasági és környezeti vonatkozását, lehetséges rövid és hosszú 
távú költségeit és előnyeit, valamint szabályozási és költségvetési hatásait tekintve. A 
hatásvizsgálat során a politikai döntéshozók rendelkezésére álló, különböző jogalkotási és 
nem jogalkotási lehetőségeket vizsgálnak meg a pontosan meghatározott célok 
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megvalósítása érdekében. A környezeti hatásvizsgálat elvégzése automatikusan szükséges a 
területrendezés, talajhasználat, közlekedés, energetika, hulladékkezelés, vízgazdálkodás, 
ipar, távközlés, mezőgazdaság, erdészet, halászat és idegenforgalom területére irányuló 
tervek és programok esetén. 
 
 
9.3 A célok eléréséhez szükséges intézkedési program 
 
A Local Agenda 21 feladata egy adott településre vagy településcsoportra a helyi 
hatáskörben befolyásolható fejlődés (beruházások, fejlesztések, felújítások, intézkedések, 
szabályozás stb.) olyan alakítása, amely „a helybeni” életminőség, környezeti állapot 
javítását, valamint a helyi erőforrások - talaj, vízkészlet, energia, emberi- és 
jövedelemtermelő erőforrások stb.- tartamos, azaz nem kimerítő hasznosítását célozza.  
 
Fontos elvárás a részvétel, azaz az, hogy valamennyi helyi, valamint nem helyi erőforrásra 
támaszkodó, de helyi felhasználásban szerepet játszó partner magáénak érezze a Programot, 
és törekedjen a fenntarthatóságot figyelembe vevő megoldások, eljárások igénybe vételére, 
szokások kialakítására. 
 
 
Ennek megfelelően a program az alábbi elemeket tartalmazza: 
 

 közösségi alapú Jövőkép kialakítása az érdekeltek bevonásával, javaslataik 
figyelembe vételével; 

 társadalmi – gazdasági – környezeti adottságok, lehetőségek felmérése, azonosítása, 
értékelése; 

 az érintettek (for-, és non-profit, társadalmi, civil szervezetek, hatóságok, felügyeleti 
szervezetek stb.), lakosság bevonása a felmérés, azonosítás, valamint a monitoring, 
figyelemmel kísérő folyamatokba, dokumentált, elemzett módszerekkel; 

 SWOT analízis; 
 jelentéskészítés hármas tagozódásban:  követelmények, tapasztalatok – jelen helyzet, 

javaslatok; 
 a javaslatok tartalmi elemei: 

- anyagi erőforrásokat nem igénylők; 
- anyagi, emberi erőforrásokat igénylők: meglévő erőforrásokkal megoldható, 

külső erőforrások megoldható; 
- innovációk (termék, szolgáltatás, szervezés – irányítás); 
- erőforrás-szerző fejlesztések, innovációk. 

 rövid-, közép-, hosszú-távú stratégiai célok, irányelvek kialakítása alapvető 
szempontonként figyelembe véve a közösség megmaradása, lakosság megtartása és 
lakhatása elemek, a folyamatos továbbfejlesztési lehetőségek azonosításával; 

 szükséges szervezetek, fórumok, rendszerek, módszerek kialakítása, megszervezése; 
 a meghatározott, elfogadott célok elérésének figyelemmel kísérésére, 

nyomonkövetésére mérő-, megfigyelőrendszer kialakítása, kiindulási alapként a 
felmérés során elemzett, értékelt adottságok, lehetőségek mutatószámait; 

 a kitűzött stratégiai célok elérése érdekében rendszerek, módszerek, folyamatok 
meghatározása, a folyamatokhoz erőforrások rendelése (anyagi, emberi egyaránt), az 
emberi erőforrások esetében feladat-, hatás-, felelősségkörök meghatározása, ezekkel 
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kapcsolatos szakpolitikai, politikai dokumentumok, dokumentált szabályozások, 
projekt tervek létrehozása. Ilyen rendszerek: 

- energiahatékonyság felmérő, megvalósításhoz rendszerfejlesztési koncepció – 
Intézményi Erőforrás-gazdálkodás Menedzsment Rendszer kialakítása; 

- for-, non-profit szervezetek környezet-teljesítményének mérésére, 
értékelésére, fejlesztésére megfelelőségértékelő, tanúsító rendszer adaptált 
alkalmazása; 

- az érintettek számára képzési, oktatási rendszer kialakítása; 
- az érintettek teljes körű bevonására kommunikációs rendszer kialakítása 

 a meglévő, jóváhagyott, felülvizsgálandó, helyesbítendő stratégiai és szakmapolitikai 
dokumentumok integrálásra az LA 21 tervhez, programokhoz; 

 áttekinthető, lényegi elemeket tartalmazó, értelmezést segítő módon kialakított, 
megfogalmazott stratégiai dokumentum; 

 a mérő-, megfigyelőrendszer által szolgáltatott naprakész adatok, információk alapján 
az intézkedésekre hatáskört kapott felelősök által javító, helyesbítő, megelőző 
intézkedések meghozatala; 

 az LA 21-nek való megfelelés deklarálása, hangsúlyozása, EU-s vonatkozó 
irányelvekkel való kapcsolódási pontok láttatása. 

 
 
9.4 Településfejlesztés az LA21 program keretében 
 
A településfejlesztés fogalma hagyományos és egyértelmű jelentéssel rendelkezik a 
településtudományok területén.  
A település mint mesterséges képződmény a tudatos emberi tervezés és cselekvés 
eredménye, így indokolt a fejlesztés kifejezés használata. Ugyanakkor használjuk a 
településfejlődés, településfejlődés fogalmát is, mint a települések történeti áttekintésének, a 
településfejlesztés eredményének, azaz a települések fejlődésének a történetét. 
 
A településfejlesztés hosszútávú társadalompolitikai tevékenység, amely rendkívül 
széleskörű tudást, felelősséget követel meg a résztvevőktől: „A településfejlesztés a település 
egészére kiterjedő olyan társadalmi-gazdasági és környezetalakítási tevékenység, amelynek 
célja a lakosság életszínvonalának ellátási és környezeti viszonyának javítása, valamint a 
fenntartható településfejlődés biztosítása. A fejlesztési tervezés, a jövőkép meghatározása a 
település társadalmának, illetve az önkormányzatnak a feladata, ezért a tervkészítést az 
érintettek legszélesebb körének bevonásával kell végrehajtani.13 
 
A fenntartható településfejlesztés sikeressége egyszerre függ tehát a tervezők, a vezetők, 
irányítók, menedzselők és a lakosság hozzáállásától. A települések lassú szerkezeti és 
funkcionális változása mellett kulcsszerepet játszik a lakosság értékrendjének és 
életformájának a megváltozása. Részben a politikai döntéshozatalban való résztvétele miatt, 
részben napi életformáján keresztül a személyes ökolábnyomig. A településeket nem lehet 
egyik napról a másikra átépíteni, átalakítani a fenntarthatóság követelményeinek 
megfelelően, de nem is feltétlenül szükséges. A településeket átállítani, átszervezni kell a 
fenntarthatóság szempontjai alapján. A településekre jellemző a folytonosság, a történetiség. 
A települések arculatát, mai állapotát múltjuk határozza meg. A települési lakosság 

                                      
13  (TÓTH Z. 2003). 
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értékrendje is lassan változik, a mindennapi életvitel erősen kötődik a múltbeli 
megszokásokhoz, ezért a változásokhoz hosszabb-rövidebb időre van szükség, pl. a szelektív 
hulladékgyűjtés bevezetése, indokolatlan autóhasználat mellőzése, stb.  
 
Az Agenda 21 önálló fejezetben foglalkozik a településpolitikával, amelynek címe: A 
fenntartható településfejlesztés előmozdítása (7. fejezet), amely további alfejezeteket foglal 
magába.  
Az Agenda 21 célkitűzése: „az emberi települések társadalmi, gazdasági és környezet-
minőségének, valamint minden ember, elsősorban a települési és vidéki szegények, munka- 
és életkörülményeinek a javítása”.  
Ez a megfogalmazás azonban ellentmondásban van azzal a felismeréssel, hogy „az 
iparosodott országokban a településok fogyasztási modelljei súlyos terheket rónak a globális 
ökoszisztémára, a fejlődő világ településeinek, pedig több nyersanyagra, energiára és 
erősebb gazdasági fejlődésre van szükségük ahhoz, hogy legalább az alapvető gazdasági és 
társadalmi problémákat leküzdjék”.  
Az Agenda 21-ben gyakran jelenik meg ez az ellentmondás, hogy minden ember 
életkörülményeinek, életszínvonalának emelését tartja célnak, annak ellenére, hogy erre 
nincs megfelelő mennyiségű természeti erőforrás, és közben kimondja, hogy a fejlett 
országok népességének életmódja súlyosan megterheli a bioszférát. 
 
Az Agenda 21. által megfogalmazott legfontosabb cél, hogy mindenkinek legyen megfelelő 
lakása (7.9). Javítani kell a településgazdálkodást, főként a perifériákra szorultak és a jog 
nélküliek életkörülményeire figyelve. Megfelelő településgazdálkodási irányelvekre van 
szükség a területgazdálkodás, a települési környezetgazdálkodás, infrastruktúra, valamint az 
önkormányzati finanszírozás és adminisztráció területén. Feladat, hogy munkahelyeket 
létesítsenek a települési szegénység, főleg a nők számára, elsősorban az infrastruktúra és a 
szolgáltatások javításával, bővítésével. Ugyanakkor a településgazdálkodásnak csökkenteni, 
majd megszüntetni kell a magasabb jövedelműeknek nyújtott szolgáltatásokra - víz, 
hulladék, utak, telekommunikáció- vonatkozó támogatásokat (7.16). 
Az Agenda 21 programpontjai úgy fogalmazzák meg a fenntartható településfejlesztés 
feladatait, hogy hiányzik az átfogó, rendszerszemléletű elméleti modell, amely egységes 
szemléletben értelmezi a feladatokat. Ennek ellenére az Agenda 21 által megfogalmazott 
részfeladatok általában megfelelőek, de hiányosak. A dokumentum ágazati szemléletben 
kezeli a problémákat és a feladatokat, ezért a végrehajtás során kisebb hatékonysággal lehet 
számolni, valamint az átfogó elmélet hiánya miatt a megvalósítás eredménye jelentősen 
eltérhet az eredeti célkitűzésektől, pl. plázák és szupermarketek építése, infrastruktúra 
privatizálása a fenntarthatóság szellemében.  
 
A fenntartható településfejlesztés modellje abból a tényből indul ki, hogy a település egy 
sajátos ökoszisztéma, élő rendszer. Ezt a meghatározást eddig is használta a 
településtudomány, azonban nem élt azzal a lehetőséggel, hogy a fogalom tartalmát teljes 
egészében értelmezze és az eredményeket felhasználja a településfejlesztésben.  
A települési ökoszisztéma fogalom használata elsősorban a települések környezeti 
állapotának, zöld felületeinek a változásaira terjedt ki, és ugyanez jellemző az ökológiai 
folyamatok, hatótényezők fogalmának az értelmezésére is, főleg a hazai szakirodalomban. 
 
Az önkormányzat és a tervezők felelőssége, hogy a fejlesztési koncepciók a közösségi és a 
többségi érdekeket és hosszútávú igényeket emeljék ki, és a pozitív tendenciák 
felerősítésével próbálják meg a lakosságot irányítani az ökotudatosabb, közösségibb és 
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szellemibb életforma felé, illetve ezeknek az értékeknek és igényeknek nagyobb hangsúlyt 
kell adni.  
 
Tulajdonképpen ugyanaz történik a településeken, mint a természetben, ahol az élőlények 
termelnek, fogyasztanak, lebontanak, miközben információ- és energiaközvetítés történik 
közöttük. A különbség az, hogy a település élő és élettelen összetevőinek aránya jelentős 
mértékben eltér a természetben létező arányoktól, és meghatározó faja a Homo sapiens, 
valamint a kapcsolatok és a folyamatok hatékonysága sem azonos.  
 
A fenntartható település sajátos ökoszisztéma, olyan kompakt, de nyílt rendszer, amelynek 
térhasználatát vertikálisan és horizontálisan a diverzitás jellemzi, a ciklusosság elve szerint 
hatékony energia-és anyagcseréje a lokális-regionális térben történik, információcseréje 
pedig a globális tér felé nyitott. A fenntartható település a településszerkezet, a települési 
funkciók és tömegközlekedés olyan mintázatát (pattern) jelenti, amely alacsony 
erőforráshasználatot (ökológiai lábnyom) eredményez.  
 
A településnek, mint mesterséges környezetnek meghatározó tulajdonsága a szerkezete, 
amelyet az utak, terek, épületek, épülettömbök, funkcionális parkok, és a zöld felületek 
térbeli elrendeződése jelent. A települési szerkezet egyúttal a települési funkciók 
megnyilvánulása is: lakóhely, munkahely, szolgáltatások helye és a rekreáció tere.  
A településszerkezet határozza meg, hogy milyen hatékonysággal képes ezeket a funkciókat 
és célokat teljesíteni. A településszerkezet határozza meg, hogy egy település képes-e a 
hatékonyságot nem fenntartható, vagy fenntartható módon biztosítani.  
 
A településszerkezetet alapvetően a közutak és a beépített területek határozzák meg. A 
beépített területeken folyó tevékenység jelenti a funkciókat, a közutak, pedig a lakosság és az 
anyagi javak, információ mobilitását.  
 
A központi funkciók a település centrumában, illetve annak közelében, míg az alapellátást 
biztosító funkciók, szolgáltatások a települési térben közel egyenletesen, szórtan 
helyezkednek el. 
 
A Local Agenda 21 a fenntartható fejlődést komplex szemlélettel értékeli, amelyben a 
bioszféra, a társadalom és a gazdaság kölcsönös kapcsolatban, függésben él. A dokumentum 
felismeri, hogy a helyi döntéseknek meghatározó szerepe van, és ehhez interdiszciplináris és 
közös munkára van szükség.  
 
 
9.5 A lakosság bevonása, véleményének érvényesülése  
 
A települést - lakói alkotják. Nélkülük beszélni, intézkedni, tervezni, beavatkozni a 
működésébe felelőtlen és szakszerűtlen dolog. Tehát a fenntarthatósági tervnek, programnak 
velük kell kezdődnie, az ő részvételük megteremtésének kialakításával. A döntésekben nem 
a befektetőkkel, nem is a településpolitikusokkal, hanem első helyen velük kell kalkulálni, 
megkérdezni, abba bevonni őket. 
 
A környezetgazdálkodás döntéseit és az ahhoz eszközként kapcsolódó környezeti nevelést, 
szemléletformálást is a lehető legalacsonyabb szinten, az elvégezendő feladatokhoz 
legközelebb kell meghozni, nyújtani. Mindezt az önkormányzatiság elve testesíti meg, ezért 
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a helyi társadalomban élők környezetének, természeti értékeinek védelméért elsősorban az 
önkormányzatnak – vagyis a helyi közösségnek - kell felelősséget vállalnia. Az elv nemcsak 
a települési, hanem kistérségi, helyi vidékfejlesztési közösségi szinten is szem előtt tartandó. 
 
A helyi szinten keletkező ártalmak jó része helyben kezelhető, és a megelőzés, a védelem is 
ott szervezhető. A helyi közösségek környezeti tudatossága előfeltétele a regionális és 
nemzeti szintű kezdeményezések, például az agrárökológiai program, vagy akár az európai 
integráció sikerességének. A szűkebb hazánkkal való azonosságtudat szolgálhat a helyi 
akciók, a környezettudatos életvitel alapjául – lelki egészség és a környezet védelme 
egymással kölcsönhatásban. 
A helyi fenntarthatóságra törekvő programot alulról is kezdeményezheti civil szervezet, vagy 
akár az iskola is. Nagy szerepe van ebben az intézménynek és a környezeti nevelésnek is. És 
fordítva is: mivel legitimációval, helyismerettel és eszközökkel is rendelkezik, szükségszerű, 
hogy a fenntarthatóságért tanulásban, a környezeti nevelésben is fontos szerepet játsszon az 
önkormányzat. A helyi fenntarthatóságon kezdetben az értékek, a helyben használható 
erőforrások és a problémák, az önfenntartó képesség számbavételével lehetséges 
munkálkodni. 
 
A környezettudatos életvitel kialakítása azonban lehetetlen csupán hatósági eszközökkel. Az 
elmúlt évtizedekben a társadalom jó része elidegenedett saját életének tereitől. Forrásait 
elpazarolta, értékeit elszennyezte, elhanyagolta. A helyi környezet a helyi közösség 
állapotától is függ.  
 
A környezetért való civil elköteleződés maga is a környezeti nevelés része. „Ha komolyan 
meg kívánjuk változtatni az emberek magatartását környezetük iránt, nem elég csupán a 
hivatalos oktatásra koncentrálni, olyan stratégiára van szükség, amely mindenkihez szól, aki 
befolyásolható, és aki hatással lehet mások viselkedésére, és ez voltaképpen mindenkire kell, 
hogy vonatkozzon.” 
 
Magyarországon azonban a fenntarthatóság pedagógiájának elmélete még kidolgozatlan, a 
gyakorlata most van kialakulóban. A fenntarthatóság pedagógiai eszméjének az oktatás 
politikusok, és a pedagógusok közgondolkodásának részévé kell válnia, és rendszerszerűen 
illeszkednie kell a társadalmi-gazdasági modernizációs folyamatba. Jelenleg ennek a 
folyamatnak az első, bevezető szakaszában vannak a közoktatási intézmények. 
 
A fenntartható fejlődés az erőforrásokat hasznosító, felhasználó és az értékteremtő 
folyamatok relatív egyensúlyát jelenti, amelyhez a gazdaságot dinamizáló döntések 
egyértelmű környezetvédelmi szemlélete szükséges. A gazdasági döntés-előkészítési és a 
döntési mechanizmusok környezeti érdekképviselete a kulcskérdés. E megközelítésben a 
fenntartható fejlődés fogalomköre társadalmi, gazdasági és gazdaságpolitikai, sőt, politikai 
elemeket is tartalmaz.  
A fenntartható fejlődés meghatározásakor tehát három alrendszer kerül egymással szerves 
kapcsolatba: a környezeti, a társadalmi és a gazdasági rendszer A fogalom megértéséhez 
ezért rendszergondolkodás szükséges. A rendszerek közötti sűrű kölcsönhatásokat az 
emberek folyamatosan észlelik, értelmezik, és ezért az a nézet válik elfogadottá, hogy a 
fenntarthatóságot több nézőpontból kell (és lehet) szemlélni.  
A fenntarthatóságra nevelés törekvése az, hogy az oktatás kapcsolatokat hozzon létre a 
három bonyolult rendszer (a környezet, a gazdaság és a társadalom) között a célból, hogy a 
bármilyen életkorú tanulók megértsék e kapcsolatok működési szabályait és a 
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fenntarthatóságot biztosító, felelős állampolgári cselekvéshez szükséges kompetenciáik 
erősödjenek.  
 
Ez integrált rendszerközelítést, tantárgy- és tudományközi megközelítést igényel, ami nem 
könnyű lecke a merev szaktudományi-tantárgyi keretekhez szokott pedagógustársadalom 
számára. 
 
 
9.6 A távlati célok, azonosított stratégiai irányelvek 
(pl. közösség megmaradása; lakosság megtartása és lakhatása) 
 

1. kezelje a környezeti, társadalmi, gazdasági és kulturális elemeket, tényezőket, 
meglévő, értelmezhető problémákat; 

2. településen élők számára szabályozó erejénél fogva biztosítsa a megfelelő 
életminőséget jelenben, jövőben egyaránt, valamint a társadalmi – gazdasági - 
környezeti folyamatok fenntartható fejlődés követelményeinek való megfelelését; 

3. az adottságok, lehetőségek14 pontos feltárása, azonosítása, értékelése; 
4. elemei: a víz, talaj, levegő szennyezettségi mutatók, a kialakult szegregáció, 

munkanélküliségi ráta, elvárásoknak megfelelő biztonsági, környezetvédelmi 
rendszert akadályozó tényezők; 

5. a gazdasági szereplők fenntartható gazdálkodás, fejlődés érdekében megtett 
lépéseinek az azonosítása; 

6. Környezetközpontú Irányítási Rendszerek kialakítása, működtetése; 
7. energiahatékonyságot növelő rendszerek kialakítása, ezek együttes és külön-külön 

történő alkalmazása, valamint hatékonyságukat, eredményességüket növelő 
innovációk integrálása rendszereikbe. 

 
 
9.7 A távlati célkitűzések és stratégiai célok érvényesülésének nyomonkövetése 
 
(monitoringhoz) számszerűsített mutatókat és kiindulási értéküket (azaz a mennyiségi 
célokat) azonosítja. 
 
A fenntartható településfejlesztés során a gazdasági, szociális és környezetvédelmi 
fejlesztések iránya azonos. Az élhető település megteremtésének fontos eszköze az integrált 
környezeti tervezés, a funkcióvesztett területek revitalizálása, a válságterek rehabilitációja, a 
zöldterületek védelme és lehetőség szerinti növelése, valamint a település és a környező 
települések együttműködésének és funkciómegosztásának erősítése. 
 
 
9.8 Mechanizmusok, folyamatok, felelősök azonosítása 
 
Annak érdekében, hogy a jövőbeni helyi, térségi stratégiai és szakmapolitika 
dokumentumokba, programokba, projektekbe a stratégiai dokumentumban (LA21-ben) 
megfogalmazott célok integrálódjanak; azaz a közmegegyezésen alapuló távlati célok 

                                      
14  az adottságok, lehetőségek alatt elsősorban a helyi adottságokat, lehetőségeket értjük, természetesen 
összefüggéseiben szükséges a vonatkozó kapcsolódó makró környezeti feltárás, azonosítás, értékelés is.  
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érvényesüljenek az összes majdani szakpolitikai és politikai dokumentum, terv, projekt 
létrehozása során 
 
 
9.9 A meglévő stratégiai és szakmapolitikai dokumentumok 
 
Lényegre törően szerkesztett, összefogott, mivel egy hosszú távú stratégiai dokumentum 
nem lehet terjengős, sem nagyon részletezett 
 
A fenntarthatósági tervekkel, programokkal kapcsolatosan különböző tájékoztató anyagok, 
ismertetők már rendelkezésre állnak, egységes, minden területet átfogó jogi szabályozás 
(beleértve a tervek, programok hatékonyság, eredményesség mérését, értékelését stb.) még 
nem került kialakításra.  
Ezért a fenntarthatósági terv / program kialakításához alapvetően szükséges az adottságok, 
lehetőségek15 pontos feltárása, azonosítása, értékelése egy erre a célra kialakított felmérő, 
értékelő és figyelemmel kísérő specializált mérő-, megfigyelőrendszer. 
 
A fenntartható fejlődés nemzeti stratégia (FFNS) globális összefüggéseket is tükröző, 
nemzeti szintű prioritásai és fókuszai - az előzőekkel is összefüggésben - a következők:  
 
 (a) a gazdaság anyag- és energiaigényességének racionalizálása; 
 (b) a fenntarthatatlan társadalmi folyamatok kezelése és szabályozása; 
 (c) környezeti rendszerek fenntartható hasznosítása. 
 
Tekintettel arra azonban, hogy ezek megfelelő működésének, hatékonyságuk, 
eredményességük értékelése elengedhetetlen, ezért szükségszerű egy erre a célra kialakított 
olyan megfelelőségértékelő, tanúsító rendszer alkalmazása is, amely a mérésen, értékelésen 
túlmenően lehetővé teszi a regionális, országos, esetenként nemzetközi összehasonlító 
értékeléseket, valamint a szereplők fenntarthatósági teljesítményük növelését is. 

                                      
15  az adottságok, lehetőségek alatt elsősorban a helyi adottságokat, lehetőségeket értjük, természetesen 
összefüggéseiben szükséges a vonatkozó kapcsolódó makró környezeti feltárás, azonosítás, értékelés is.  
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10. LA21 TERV ÉS PROGRAMMAL KAPCSOLATOS ÖNKORMÁNYZATI 
SZEREP-, ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS 

 
 
A fenntartható fejlődés lényege a környezet- a társadalom és a gazdaság egységes rendszerbe 
történő összehangolása, ahol a környezeti tényezők priorizáltak. 
 
Ehhez a helyi környezeti tényezők feltárása, azonosítása biztosítja azt az alapot, amely a 
nagyközség adottságaival, lehetőségeivel integráltan tervezhetővé, megvalósíthatóvá teszik a 
fenntartható fejlődés folyamatait. Általános feladatai: 
 

 a nagyközség önkormányzatának, mint önoktató, folyamatosan továbbfejlesztés alatt 
álló szerveződés; 

 LA21 programmal kapcsolatos lehetséges partnerek azonosítása, kiválasztása; 
 az együttműködés az összes érintett féllel, feladatok, hatáskörök megosztásának 

meghatározása; 
 irányítás, menedzselés, támogatás politikájának kialakítása; 
 környezettudatosság növelésére rendszerek, módszerek kialakítása, működtetése; 
 swot elemezés (erősségek, gyengeségek, veszélyhelyzetek, fejlesztési lehetőségek 

azonosítása); 
 az együttműködés szervezeti – működési rendszerének meghatározása, szabályozása. 

 
 
10.1 Környezeti szempontból: 
 
A környezetvédelmi előírásokra gyakran a piacra jutás akadályaként tekintenek, ahogy a 
nyílt piacokban is gyakorta látnak a környezet minőségét fenyegető veszélyt. A COM(99) 
263 bizottsági javaslat szinergiákat kísérel meg kialakítani az egységes piac és az EU 
környezetpolitikája között, az Európai Tanács által Bécsben kidolgozott stratégiát követve. 
Az olyan gazdasági eszközök, mint például az adók (környezetvédelmi adók és díjak) a 
„szennyező fizet” elv megfelelő alkalmazási módjai lehetnek. 
 

 környezeti programok feltárása, azonosítása; 
 az önkormányzat elfogadott és folyamatosan értékelt környezetvédelmi programjában 

foglaltak szerint környezetvédelem 
o biztosítja a levegő, a víz és a talaj védelmét; 
o energiafelhasználás hatékonyságát növeli; 
o megvalósítja a szükséges zajvédelmet; 
o védi, fejleszti a biodiverzitást 

 a lakosság hosszú távú környezetbiztonságának biztosítása alkalmazott 
megfigyelőrendszerével, vonatkozó, szükséges rendeleteivel; 

 
 
10.2 Társadalmi szempontból: 
 
2006. januárban az Európai Bizottság elfogadta a települési környezetre vonatkozó tematikus 
stratégiáról szóló közleményt (COM(2005) 718). Ez a stratégia új intézkedéseket állapít meg 
a települési környezet nemzeti, regionális és helyi hatóságok általi kezelésére vonatkozó 
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integrált megközelítések elfogadásának támogatására és elősegítésére vonatkozóan. 2007 
júliusában az Európai Parlament saját kezdeményezésű jelentést fogadott el a települési 
közlekedésnek az éghajlatváltozásra és a környezetre gyakorolt negatív hatásai leküzdéséről 
szóló, a közelmúltban közzétett bizottsági zöld könyvről. 
 

 lakosság bevonása; 
 közösségi problémák feltárása, azonosítása; 
 közösségi ügyek priorizálása; 
 kezeli a szociális egyenlőség és szolidaritás tényezőit; 
 szociális infrastruktúrát működtet, fejleszt tovább; 
 támogatja a munkahelyteremtő rendszereket, módszereket 

 
 
10.3 Gazdasági szempontból: 
 
Az iparban jelentős fejlődés történt a környezetvédelem terén annak révén, hogy 
környezetgazdálkodási és ellenőrzési rendszereket, valamint új stratégiákat és célokat 
vezettek be (bevezették például az ökohatékonyság fogalmát). A Tanács 1999. április 29-i 
következtetései szerint a környezetpolitikát és a fenntartható fejlődést integrálni kell az 
iparpolitikába. 2001. május 14–15-én az Ipari és Energiaügyi Tanács elfogadta az ipari 
integrációs stratégiát. Az „Iparpolitika a kibővült Európában” című közlemény (COM(2002) 
714 végleges) elismeri annak szükségességét, hogy tovább kell fejleszteni és meg kell 
erősíteni a fenntartható termelés területére vonatkozó szakpolitikai intézkedéseket. A 
vállalatok társadalmi felelősségvállalásáról szóló bizottsági közlemény (COM(2006) 136) 
célja, hogy a társadalmi és környezeti megfontolásokat önkéntes alapon beépítsék az üzleti 
tevékenységekbe. 
 
Az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról szóló 
2006/32/EK irányelv értelmében a tagállamoknak nemzeti cselekvési terveket kell 
kidolgozniuk annak érdekében, hogy évi 1%-os energiamegtakarítást érjenek el a villamos 
energia, a földgáz és a települési távfűtés, valamint más energiatermékek – többek között az 
üzemanyagok – kiskereskedelmi értékesítése, szállítása és elosztása tekintetében. Ez pusztán 
indikatív cél, de a nemzeti cselekvési programokat, amelyeket háromévente felülvizsgálnak, 
be kell nyújtani jóváhagyásra a Bizottsághoz. A 2008. januárban kezdődő folyamat kilenc 
évet ölel fel. Ez az irányelv kiegészíti az energiára vonatkozó hatályos jogszabályokat, 
például az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelvet, a kapcsolt hő- és villamos 
energiáról szóló irányelvet, valamint a készülékek energiafogyasztásának címkézéséről szóló 
irányelveket. 
 
A közös agrárpolitika agrár-környezetvédelmi stratégiája elsősorban agroökoszisztémák 
fenntarthatóságának fokozását célozza. A környezetvédelmi szempontoknak a KAP-ba 
történő integrálását célzó intézkedések felölelik a piac- és jövedelempolitikába integrált 
környezetvédelmi követelményeket (kölcsönös megfeleltetés) és ösztönzőket (pl. pihentetés), 
csakúgy, mint a célzott környezetvédelmi intézkedéseket, amelyek a vidékfejlesztési 
programok részét képezik. A KAP 2003-ban történt egyszerűsítése – többek között – a 
közvetlen kifizetések egy új rendszerének, az ún. egységes támogatási rendszernek a 
bevezetését eredményezte, amelynek értelmében a támogatás már nem a termeléshez 
kapcsolódók (szétválasztás). 
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Míg a 2003. évi reform korszerűsítette a KAP-ot, a 2007–2008-as állapotfelmérésre 
vonatkozó javaslatok (COM(2007) 722) lehetőséget teremtenek e politika felülvizsgálatához. 
Ez azt is magában foglalja, hogy miként lehet felülkerekedni az új kihívásokon, az 
éghajlatváltozástól és a bioüzemanyagok részarányának növekedésétől a vízgazdálkodásig és 
olyan aktuális problémákig, mint például a biodiverzitás, az új kockázatokhoz és 
lehetőségekhez való alkalmazkodás által. 
 
2007 januárjában a Bizottság előterjesztette az „energia és éghajlatváltozás csomagot”, 
amely a megújuló energiák használatát, illetve a csökkentett és hatékonyabb 
energiafelhasználást helyezi előtérbe. 
 

 támogatja a jövőképének megfelelő vállalkozásokat, innovációkat; 
 előnyben részesíti a helyi vállalkozókat; 
 a környezet védelmi, fejlesztési költségeket gazdasági költségekként kezeli; 
 a környezet – társadalom – gazdaság triót a fenntartható fejlődés stratégiai 

tényezőjeként kezeli 
 
 
10.4 A LA21 önkormányzati irányítása, menedzselése, ellenőrzése 
 
A nagyközség területén történő fenntartható fejlődési program kialakítása önkormányzati 
irányítással, menedzseléssel, ellenőrzéssel valósítható meg, mert: 
 

 az önkormányzat rendelkezik a szervezéshez, bonyolításhoz szükséges 
munkakörnyezettel, infrastruktúrával; 

 a kötelező és önként vállalt szolgáltatásai révén megfelelő a kapcsolattartása a 
lakossággal, és az egyéb érintett szervezetekkel; 

 kezeli és működteti a település környezeti infrastruktúráját; 
 rendeleteivel, „hatósági erejével” alapvetően, követlen befolyásolója a környezet – 

társadalom – gazdaság viszonylatait; 
 maga is jelentős környezeti tényező kezelő, használó, az egyik legnagyobb 

munkáltatója; 
 közvetve, közvetlen piacot befolyásoló szervezet 

 
A Local Agenda 21 (LA21) olyan települési távlati célkitűzés és néhány éves időszakokra 
létrehozott akcióprogram-sorozat, amelyet közösségi tervezésben, intézményi 
elköteleződéssel, és civil részvételben hoznak létre a helyi szereplők a helyi közösség 
folyamatos javulási folyamata érdekében. 
 
A Local Agenda 21 feladata egy adott településre vagy településcsoportra a helyi 
hatáskörben befolyásolható fejlődés (beruházások, fejlesztések, felújítások, intézkedések, 
szabályozás stb.) olyan alakítása, amely „a helybeni” életminőség, környezeti állapot 
javítását, valamint a helyi erőforrások - talaj, vízkészlet, energia, emberi- és 
jövedelemtermelő erőforrások stb.- tartamos, azaz nem kimerítő hasznosítását célozza. 
Fontos elvárás a részvétel, azaz az, hogy valamennyi helyi, valamint nem helyi erőforrásra 
támaszkodó, de helyi felhasználásban szerepet játszó partner magáénak érezze a Programot, 
és törekedjen a fenntarthatóságot figyelembe vevő megoldások, eljárások igénybe vételére, 
szokások kialakítására. 
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LA21-rangú (és elfogadható) települési stratégia a Települési Klímaprogram, aminek 
létrehozása szintén kb. 12 hónap. Ehhez is lakossági részvétel kell, azaz a fenti folyamatok 
teljes egészükben szükségesek, azzal hogy a külső kontrollt a Klímabarát Települések 
Szövetsége tudja megadni. 
 
Településfejlesztési koncepció (és címétől függetlenül bármely átfogó települési stratégiai 
dokumentum is), illetve ennek dokumentáltan társadalmasított felülvizsgálata megfelelhet 
LA21-nek, amennyiben a következők igazak rá:  
 

 a legfontosabb érintettek, a lakosság bevonása, véleményének érvényesülése a 
helyzetelemzésben, a célkitűzésben és a monitoringban biztosított és igazolt 
(részvételi, lakossági véleményvizsgálaton alapuló tervezés és monitoring); 

 közösségi alapú, széles érdekeltségi körre kiterjedő (közmegegyezéses) jövőképe 
van;  

 a távlati cél(ok)hoz (pl. közösség megmaradása; lakosság megtartása és lakhatása) 
azonosít stratégiai irányelveket vagy célokat; 

 a távlati célkitűzések és stratégiai célok érvényesülésének nyomonkövetésére 
(monitoringhoz) számszerűsített mutatókat, és kiindulási értéküket (azaz a 
mennyiségi célokat) azonosítja;  

 mechanizmusokat, folyamatokat, felelősöket kell azonosít annak érdekében, hogy a 
jövőbeni helyi, térségi stratégiai és szakmapolitika dokumentumokba, programokba, 
projektekbe a stratégiai dokumentumban (LA21-ben) megfogalmazott célok 
integrálódjanak; azaz a közmegegyezésen alapuló távlati célok érvényesüljenek az 
összes majdani szakpolitikai és politikai dokumentum, terv, projekt létrehozása 
során; 

 a meglévő, megfelelő vagy felülvizsgálandó stratégiai és szakmapolitikai 
dokumentumokat hivatkozza; 

 lényegre törően szerkesztett, összefogott, mivel egy hosszú távú stratégiai 
dokumentum nem lehet terjengős, sem nagyon részletezett;  

 a visszacsatolás/ellenőrzés/gördülő résztervezés folyamatát és felelőseit megállapítja, 
első rövid időszak (néhány év) akcióprogramját létrehozza; 

 az LA21-nek való megfelelést a dokumentum is megállapítja önmagáról, például a 
bevezetőjében. 

 
Ezért a fenntarthatósági terv / program kialakításához alapvetően szükséges az adottságok, 
lehetőségek16 pontos feltárása, azonosítása, értékelése. Ezeknek a tényezőknek a vizsgálata 
nem lehet egyszeri feladat, tekintettel folyamatosan változó jellegűkre. Szükségszerű tehát 
egy erre a célra kialakított felmérő, értékelő és figyelemmel kísérő specializált mérő-, 
megfigyelőrendszer.  
 
Nevezett mérő-, megfigyelőrendszernek fontos induló eleme egy erre a célra kialakított 
kérdőív rendszer. Erre alapozva, ennek folyamatosságát biztosítva kerülhet kialakítása fenti 
kiinduló állapotfelmérő, mérő-, megfigyelőrendszer.  
 

                                      
16  az adottságok, lehetőségek alatt elsősorban a helyi adottságokat, lehetőségeket értjük, természetesen 
összefüggéseiben szükséges a vonatkozó kapcsolódó makró környezeti feltárás, azonosítás, értékelés is. 
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A mérő-, megfigyelőrendszer – és így a fenntarthatósági terveknek / programoknak is – 
fontos elemei a víz, talaj, levegő szennyezettségi mutatók, a kialakult szegregáció, 
munkanélküliségi ráta, elvárásoknak megfelelő biztonsági, környezetvédelmi rendszert 
akadályozó tényezők. 
 
A kiinduló helyzet és az erre telepített tervek, programok pontossága, hatékonysága, 
eredményessége érdekében szükséges az önkormányzat, valamint a gazdasági szereplők 
fenntartható gazdálkodás, fejlődés érdekében megtett lépéseinek az azonosítása.  
 
Ilyenek pl. Környezetközpontú Irányítási Rendszerek kialakítása, működtetése, mérő-, 
megfigyelőrendszerek kialakítása, energiahatékonyságot növelő rendszerek kialakítása, ezek 
együttes és külön-külön történő alkalmazása, valamint hatékonyságukat, eredményességüket 
növelő innovációk integrálása rendszereikbe. 
 
Az LA21 megvalósításához szükséges továbbá a  
 

 a zöldpolitika menedzsment; 
 ökopolitika, környezetvédelmi politika menedzsment; 
 zöld gazdaság menedzsment; 
 zöld ipar menedzsment; 
 vállalati társadalmi felelősségvállalás menedzsment; 
 zöld önkormányzat menedzsment; 
 intézményi erőforrás-gazdálkodás menedzsment rendszerek integrált alkalmazása. 

 
 
10.5 Szervezeti rendszer 
 
A szervezeti rendszer felállításához az alábbi felelős kijelölése és csoport összeállítása 
szükséges:  
 

 LA21 felelős (projektfelelős), az önkormányzat megbízott, megfelelő hatáskörrel 
ellátott vezetője, közvetlen a jegyző irányítása alatt; 

 stratégiai csoport: az LA21 program vezető szervezete, amely működési rend 
szabályozását maga készíti, benne irányítási – vezetési – menedzselési 
mechanizmusokkal, fórumokkal.  

 
Tagjai önkormányzati vezető(k), helyi vállalkozások (gazdaság), társadalmi – civil szféra 
képviselői. Létszámát a projekt felelős javaslata alapján a jegyző határozza meg. 

Önkormányzati javasolt tagok 
 környezetvédelmi felelős; 
 településfejlesztési, műszaki bizottság; 
 egészségügyi, szociális bizottság; 
 pénzügyi bizottság 1-1 képviselője 

A stratégiai csoport tagozatai: 
 olyan szervezetek, csoportok, intézetek, vagy cégek (egy for-profit, és egy 

non-profit), amelyek kifejezetten a politika számára adnak tanácsokat; 
 környezetvédelmi szervezet, csoport, intézet, vagy cég 
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10.6 Működési rendszer 
 
A projektfelelős biztosítja a munka és kommunikációs kapcsolatot az önkormányzat 
vezetése és a stratégiai csoport között. Továbbá hatásköre alapján kapcsolatokat alakít ki, 
működtet az un. külső érdekelt felekkel17. 
Ugyancsak feladat-, és hatáskörébe tartozik a fenntarthatósági fejlődéssel kapcsolatos külső 
erőforrás szerzési (nemzeti, nemzetközi pályázatok, támogatások) lehetőségek feltárása, 
azoknak való megfelelés szervezése. 
 

 a testület által jóváhagyott LA21 terv, program alapján lebontott stratégiákat készít; 
 tájékoztató, ismertető anyagokat készít; 
 vezeti – irányítja a stratégiai csoportot; 
 a lakossággal, vállalkozókkal közvetlen kapcsolatot is kialakít, működtet, ezáltal 

biztosítja tevőleges bevonásukat; 
 az Internet és a médián keresztül biztosítja a lakosság, érintettek tájékoztatását, 
 a Jegyzőt rendszeresen tájékoztatja a terv, program teljesítésének állásáról. 

 
A stratégiai csoport tevékenységét a projektfelelős irányítása alatt végzi. 
 

 negyedévente ülésezik, előre meghatározott, meghirdetett napirendi pontokkal; 
 áttekinti az előző ülésen hozott határozatok teljesítését, új intézkedéseket határoz 

meg; 
 szabályozása alapján végzi tevékenységét, javaslatokat dolgoz ki, értékeléseket, 

elemzéseket készít; 
 segíti a projektfelelős munkáját; 
 a meghatározott, elfogadott feladatokat közvetítik a megbízóik, kapcsolati 

rendszereik felé, onnan adatokat-, információkat szolgáltat a projektfelelős számára 
 a stratégiai csoport for-profit tanácsadó szervezete a fenntarthatóság gazdasági 

összefüggéseinek politikai vonatkozásaiban fogalmaz meg ajánlásokat; 
 a stratégiai csoport non-profit szervezete a fenntarthatóság környezetgazdálkodás 

összefüggéseinek politikai vonatkozásaiban fogalmaz meg ajánlásokat; 
 a környezetvédelmi szervezet pedig az önkormányzat elfogadott környezetvédelmi 

programjának megvalósításával, eredményeivel, megoldandó problémáival 
kapcsolatban fogalmaz meg ajánlásokat 

 
Ahhoz azonban, hogy a fenntartható fejlődés gondolata a gyakorlatban is cselekvési 
vezérfonallá váljon, mi több, ahhoz, hogy a „tiszta” életminőség követelménye valósággá 
váljon, a fenntarthatóság (mindeddig absztrakt) fogalmát anyagi alapokra kell helyezni.  
 
Pontosan ezt a követelményt próbálja meg kielégíteni a zöld innovációkra, a zöld 
technológiai megoldásokra alapozott gazdasági növekedés stratégiai elképzelése, amelynek 
megvalósítási, majd működési biztosítékát az önkormányzat által menedzselt „zöldpolitika” 
és társ menedzsment rendszerei jelentik. 
 
 

                                      
17 külső érdekelt felek: az önkormányzat fenntarthatósági fejlődésével kapcsolatos közigazgatási szervezetek, hatósági, 
felügyeleti szervezetek, társadalmi – civil szervezetek, K+F intézmények, innovációs szervezetek 
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11. MONITORING ÉS VISSZACSATOLÁS 
 
 
A monitoring (felülvizsgálat) célja a fenntartható fejlődés biztosítása, ennek érdekében 
programok beindítása, végrehajtása, célszerű, szükségszerű partnerkapcsolatok, 
együttműködések kialakítása, működtetése. 
 
A Program végrehajtása közben naprakész adatokat, információkat szolgáltató 
megfigyelőrendszer kialakítása, működtetése a folyamatban lévő rész programokról, 
tevékenységekről, valamint a bekövetkezett változásokról. 
 
Előbbiekhez kapcsolódóan célszerű, szükségszerű: 
 

 a meghatározott, elfogadott célok teljesítéséhez, a feltárt problémák megoldásához 
szükséges erőforrás-igények, forrás lehetőségek feltárása, azonosítása; 

 megvalósítási ütemterv kialakítása, jóváhagyása; 
 az önkormányzati költségvetés és a LA 21 Program kapcsolódási pontjainak 

azonosítása; 
 a jóváhagyott programok megvalósítása; 
 a programok megvalósításának naprakész dokumentálása; 
 az eredmények, sikerek és problémák azonosítása; 
 célszerű, szükséges intézkedések meghatározása. 

 
A visszacsatolás és értékelés célja az előrehaladás és teljesítmény értékelése célközpontú 
mutató rendszer kialakításával, működtetésével. Továbbá az érdekelt felek tájékoztatása az 
eredményekről és a szükséges tennivalókról, valamint: 
 

 ellenőrző, értékelő csoportok létrehozása; 
 az értékeléssel kapcsolatos feladatütemterv elkészítése; 
 célorientált mutatószám rendszer kialakítása; 
 a helyzetértékelés, elemzés tartalmi elemeinek meghatározása; 
 az értékelés, elemzés végrehajtása; 
 az érdekelt felek tájékoztatása az értékelés, elemzés eredményeiről. 

 
Fentiek mellett ki kell alakítani egy Cselekvési Tervet a Fenntarthatósági megbízott és a 
monitoring csoport kijelölését követően.  
 
A Fenntarthatósági megbízott alapfeladatai: 
 

 a fenntarthatósági tervben meghatározottak, valamint a település környezeti 
fenntartásával kapcsolatos feladatok koordinálása; 

 a fenntarthatósági tervben meghatározott feladatok végrehajtásának figyelemmel 
kísérése; 

 a fenntarthatósági terv felülvizsgálatához szükséges lakossági véleménygyűjtés. 
 
 
 
 

Megjegyzés [M1]:  
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A Fenntarthatósági Program működtetése keretében célszerű, szükségszerű tudatformálás, 
konzultációk, gyűlések tartása, amelyekre vonatkozóan évente egy alkalommal ajánlott 
tervezni, szervezni és végrehajtani. 
 
A Fenntarthatósági Program figyelemmel kísérésére, értékelésére indikátorokat kell 
kialakítani, tekintettel arra, hogy az előrehaladás, a bekövetkezett változások, valamint a 
teljesítmény értékelésére mérő- megfigyelőrendszer alkalmazása szükséges. 
Az indikátorok konkrétan a környezeti, társadalmi, gazdasági folyamatok elemzéséhez, 
teljesítményértékeléséhez nyújtanak segítséget és az információkat közérthető formában 
juttatják el az érdekeltekhez. 
 
Hozzájárulnak a társadalom szereplőinek tudatossága és viselkedése közötti eltérés 
csökkentéséhez, segítik a döntési folyamatok koordinációját, hatékonyságát, mindezt a 
fenntarthatóság alapelvének érvényesülése érdekében. 
 
A kialakított indikátorok / mutatók hatás-ellenhatás párokra épülnek, amelyekkel szemben a 
fő követelmények: 
 

 alkalmas legyen az eredmények mérésére; 
 specifikus, konkrét legyen; 
 mérhető legyen; 
 elérhető legyen, álljon rendelkezésre; 
 releváns, reális legyen; 
 időponthoz kötött legyen. 

 
 
Célszerű az indikátorok meghatározásánál a jól mérhető, esetleg a KSH adatbázisában és a 
helyzetelemzés fejezeteiben is szereplő statisztikai paraméterek alkalmazása.  
Ezek táblázatos formában is elkészíthetők a könnyebb kezelés, átláthatóság érdekében. 
 
Ezeket a fenntarthatósági indikátorokat, a benne szereplő tényezők alakulását, változását 
évente értékelni, elemezni kell a rövid, közép, hosszú távú követés, valamint a lehető 
leghamarabb történő támogató intézkedések meghozatal érdekében. 
 
Fontos hangsúlyozni, hogy az egyes indikátorok nem elsősorban egy-egy állapot leírására 
törekednek, hanem a LA 21 előrehaladásával, megvalósulásával kapcsolatos változásokat 
mutatják be, és alkalmasak a közösségi, elsősorban önkormányzati teljesítmény mérésére, 
vagy akár a nemzeti, nemzetközi trendekkel történő összehasonlításokra. 
 
A meghatározott célok kitűzése, jóváhagyása, valamint megvalósulásuk nyomon követése, 
figyelemmel kísérése az Önkormányzat feladatkörébe tartozik, az általa felállított 
fenntarthatósági szervezet / csoport közreműködésével. 
 
Továbbá biztosítani kell a lakosság, valamint a helyi szervezetek (vállalkozások, civil 
szerveződések stb.) tájékoztatását az eredményekről, a bekövetkezett változásokról, és a 
tervezett intézkedésekről, tennivalókról. 
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Az indikátorok összegyűjtése tényezőkként és célokként más-más intézmény / szervezet 
feladata a kijelölt Fenntarthatósági Megbízott koordinálásával, tevőleges rész vételével. 
 
Az oktatással kapcsolatos indikátorok és adatok összegyűjtése az oktatási intézmények 
feladata, amelyből évente adatszolgáltatást nyújt az Önkormányzat részére szintén a kijelölt 
Fenntarthatósági Megbízott segítségével. 
 
A demográfiai adatok összegyűjtéséért az Önkormányzat érintett szervezete (iroda) vezetője 
a felelős.  
 
A helyi infrastruktúra adatait a szolgáltatók biztosítják. 
 
A hulladékgazdálkodással kapcsolatos információkat a közszolgáltatók bocsátják 
rendelkezésre. 
 
Az egészségügyi, szociális és közbiztonsággal kapcsolatos indikátorok összegyűjtése szintén 
az Önkormányzat feladata érintett irodavezetői által. 
 
A gazdasági tényezőkkel kapcsolatos összes adat összegyűjtése, kiértékelése az 
Önkormányzat feladata, csakúgy, mint a kitűzött célok meghatározása, megfogalmazása. 
 
A kulturális adatok szolgáltatásáért a település kulturális intézményei a felelősek. 
 
Az indikátorok egyedi, összevont értékelése, elemzése a Fenntarthatósági Megbízott 
koordinálásával, vezetésével történhet.  
Az értékelésekhez, elemzésekhez megoldáshoz, jobbításhoz vezető javaslatok kialakítása és 
szükséges. 
 
A kiértékeléseket, elemzéseket, javaslatokat, elfogadott javaslatokat, határozatokat (vagy egy 
példányát a Fenntarthatósági Megbízott köteles megőrizni, elsősorban számítógépes 
rendszerben. 
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12. A LA 21 Program továbbfejlesztéséhez javasolt részprogramok 
 
 
Javasolt fenntarthatósági indikátorok 
 

Szolgáltató tevékenysége végző szervezetek Termelő tevékenységet végző szervezetek 
vízfelhasználás mértéke 

elektromos energiafelhasználás mértéke 
Kombinált és / vagy takarékos irodatechnikai gépek 
beszerzése, működtetése 

Üvegházhatású gázok kibocsátása (CO2) t/év 

Újrahasznosított papír használata Ártalmatlanításra kerülő hulladékok mennyisége 
kistérségben élők száma 

fenntarthatósággal kapcsolatos képzéseken részt vevők száma 
  
 
Fenti táblázatban szereplő indikátorokkal kapcsolatosan külön bekezdésben meg kell jelölni 
a minimum és a maximum vállalási szintet az évente történő értékelésekhez. 
 
 
Fenntarthatósági tényezők beépítése önkormányzati programokba, tervekbe 
 
Célszerű a fenntarthatósági szempontokat beépíteni az önkormányzati programokba, 
tervekbe, projektekbe.  
A beépített fenntarthatósági szempontok költségmegtakarítását, esetleges többletköltségeit az 
értékelések során dokumentálni kell, annak érdekében, hogy kimutatható legyen a 
fenntarthatósági tényezők közép, hosszú távú kedvező gazdasági hatása. 
 
 
További mérésre, megfigyelésre javasolt fenntarthatósági tényezők 
 
Az alábbi javasolt fenntarthatósági tényezők közül a jóváhagyottakat évente egy alkalommal 
célszerű értékelni, elemezni és a velük kapcsolatos célszerű, szükségszerű intézkedéseket 
meghozni. 
A kijelölt Fenntarthatósági Megbízott erről dokumentált jelentést készítsen az Önkormányzat 
Képviselő Testülete számára. 
Javasolt a jelentést személyes tapasztalati, információ alapján kiegészíteni stratégia, 
program, projekt javaslatokkal, esetenként szakértőkkel történt egyeztetés alapján. 
 
Környezeti szempontok: 
 

 felmérés a szolgáltató, termelő szervezeteknél: fenntarthatósági tervvel rendelkezik, 
nem rendelkezik, vagy vállalja elkészítését; 

 az Önkormányzat Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálati (saját, megbízott 
szakértő által), dokumentált eredményei; 

 az Önkormányzat rendelkezik környezetvédelmi alappal, létrehozás alatt, nem 
rendelkezik, nem hozza létre; 

 Környezetvédelmi Megbízott mellett (amennyiben nem ő a kötelezett) környezeti 
nevelési, oktatási felelős kijelölése; 

 az Önkormányzat rendszeres (negyedévi, félévi) környezeti teljesítmény értékelése; 
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 célirányos környezeti auditok lefolytatása (saját kiválasztott, felkészített 
munkatársakkal, vagy megbízott szakértővel), és eredményeik értékelése; 

 a lakosság, helyi vállalkozók (nyilvánosság) számára aktuális, rendszeres környezeti 
információk biztosítása; 

 gazdasági szempontból hátrányos helyzetű környezetben történő projektek szám; 
 kedvezőbb (megfelelő) energetikai jellemzőkkel rendelkező épületek száma; 
 megújuló energia arányának növelése a teljes energiafelhasználáson belül; 
 rendszeres önkormányzati környezet-egészségügyi kockázat értékelések elvégzése / 

elvégeztetése; 
 egészséges, helyi- vagy bio-élelmiszerek alkalmazása a közintézmények 

étkeztetésében; 
 többletszolgáltatások, kedvezmények nyújtása (elsősorban környezetvédelmi jellegű) 

a helyi lakosságnak, vállalkozásoknak; 
 környezetszennyezési, környezetterhelési szankcionáló rendszer kialakítása, 

működtetése; 
 önkéntes gondnokság a településen a tiszta környezet fenntartásának segítésére; 
 környezeti támogatások, szponzorálások; 
 stb. 

Megjegyzés [M2]: ; 
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13. Fenntarthatósági tényezőket, elemeket tartalmazó Programok, projektek 
kialakítása, működtetése 

 
 
A fenntarthatósági szempontok biztosítása gondos tervezést kíván a programok, projektek 
tervezésekor, kialakításakor. 
 
A programok, projektek létrehozásakor a fenntarthatósági tényezőket, szempontokat szem 
előtt tartva lehet a legjobb megoldásokat megtalálni. 
 
Célszerű, ha mind a projektmenedzsment szervezet, mind a végrehajtás feladat, hatáskör, 
felelősségi rendje, mind a szakmai tartalom, mind a pénzügyi is időbeli feladat tervek 
tartalmazzák a fenntarthatóság tényezőit, és választott szempontjait. 
 
A fenntarthatósági tényezők, szempontok biztosítása némely esetben nem jár 
többletköltséggel: csupán szemléletváltást, rugalmasságot, nagyobb figyelmet igényel az 
Önkormányzat vezetősége, valamint alkalmazottai részéről. 
 
Egyes esetekben a fenntarthatóságot szolgáló tevékenységek még költségmegtakarítást is 
eredményezhetnek a napi működés során (pl. energiahatékonyság fokozása, közeli 
erőforrások hasznosítása stb.). 
 
Más esetekben viszont forrásigényes lehet egy-egy vállalt szempont teljesítése (pl. 
kibocsátás csökkentési többletvállalás, vagy gyakoribb kockázatmérés).  
Ezekben az esetekben a vállalt szempontok megvalósítása növeli a direkt és azonnali 
kiadásokat, hosszabb távon azonban ezek is gazdasági megtakarításokat jelenthetnek. 
 
Az ökológiailag hatékony megoldások helyzeti és gazdasági előnyt adnak azokkal szemben, 
akik nem valósították meg ezeket a szempontokat. 
 
A kialakításra kerülő, fenntarthatósági tényezőket tartalmazó Programok, projektek 
megvalósítása, fenntarthatósági szempontból is érdemi értékelése, elemezése is megkívánja 
(az amúgy is célszerű) célirányos Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítését. 
 
A Megvalósíthatósági Tanulmányban átlátható, érthető módon kell bizonyítani a 
fenntarthatósági szempontok érvényesíthetőségét, működtethetőségét. 
Tekintettel arra, hogy a fenntarthatósági szempontok szintén a projekt megvalósításához 
kapcsolódnak - megvalósíthatósági szempontból is – azok  endszeres figyelemmel kísérését, 
értékelését ütemtervben rögzíteni kell. 
 
A fenntarthatósági tényezők, szempontok megvalósíthatóságának értékelését a 
Megvalósíthatósági Tanulmány szerkezetéhez illeszkedően a következők szerint kell 
elvégezni: 
 

 a projekt részeként „elvileg” alkalmazható fenntarthatósági tényezők, szempontok 
meghatározása; 

 az egyes változatok esetében legalább az egyik változatnak az „elvileg alkalmazható” 
összes fenntarthatósági tényezőt, szempontot tartalmaznia kell; 
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 a változatok eltérhetnek a fenntarthatósági tényezők, szempontok vállalás mértéke 
szerint; 

 az egyes változatok előírt értékelési szempontjai között (több szempontú értékelés) 
szerepelni kell a változatok fenntarthatósági szempontú értékelésnek is; 

 az értékelést aszerint kell elvégezni, hogy az adott változat hány tényezőt, 
szempontot, milyen vállalási mértékben kíván megvalósítani; 

 a kiválasztott változatban vállalt fenntarthatósági szempontok alapjáén kell a 
kialakított értékelési táblázatot kitölteni, amelyet a Fenntarthatósági Megbízott 
ellenőrzi, vizsgál felül; 

 a kiválasztott változatban vállalt fenntarthatósági tényezőknek, szempontoknak meg 
kell egyezni az indikátor táblázatban megadott tényezőkkel, szempontokkal, 
értékekkel. 

 
 
A programokban, projektekben vállalt fenntarthatósági tényezők, szempontok 
teljesítése 
 
Az önkormányzati programok, projektek fenntarthatóságnak való megfelelése akkor 
biztosítható, ha a program, projekttevékenység minden fázisa megfelel a fenntarthatóság 
szempontjainak, így a fenntarthatóság szempontjait szem előtt kell tartani a program, projekt 
tervezésében, a program, projekt kivitelezésekor (telepítés, létesítés, építés, 
szolgáltatásfejlesztés stb.) a projekt eredményeinek fenntartásában (működtetés), illetve a 
program, projekt tevékenység felhagyásakor. 
 
Tekintettel arra, hogy az EU támogatások, valamint általában a befektetések / 
finanszírozások felhasználásának alapvető feltétele a program, projekt eredményeinek 
meghatározott ideig (megtérülés plusz egy-két év) történő fenntartása, a program, projekt 
tevékenység felhagyásának fenntarthatósági szempontjait előre meg kell határozni és erre 
felhatalmazott funkciónak jóvá kell hagyni. 
 
Az önkormányzati programok, projektek tervezésekor célszerű a Fenntarthatósági Megbízott 
(és szükség esetén szakértő) véleményét kikérni, hogy a nevezett program, projekt ne járjon 
jelentős negatív környezeti hatással, vagy pozitív hatással járjon, például a 
környezettudatosság fejlesztése, működésoptimalizálás. 
Ennek legjobb eszköze a tervezése, amelynek során felmérik a szervezet által végzett 
tevékenység várható környezeti hatásait.  
 
Amennyiben ilyeneket meghatároztak, akkor gondoskodni kell első helyen a negatív hatások 
megelőzéséről, ha ez nem lehetséges, akkor a csökkentéséről és legutolsó sorban a hatások 
kompenzálásáról. 
 
A környezettudatos menedzsment és tervezés elengedhetetlen része az Önkormányzat és 
munkatársainak ilyen irányú szakmai képzése, a fenntarthatósággal kapcsolatos 
tudásmegosztás és az e célt szolgáló együttműködés. 
 
A fenntarthatóság biztosító megvalósítás és a fenntarthatóság tényezői, szempontjai 
segítenek abban, hogy a természeti és humán erőforrásokat bölcsen, takarékosan használják, 
funkcióikat megőrizzék és nem utolsó sorban a károsodásokat megelőzzék. 
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Ezért az Önkormányzat a termékek, szolgáltatások, közszolgáltatások fejlesztése, előállítása 
vagy nyújtása során saját anyag áramlásait felülvizsgálja, a kedvezőtlen környezeti hatások 
elkerülése érdekében.  
 
A tevékenység végzéséhez felhasználandó anyagok, erőforrások (inputok) mennyiségét, 
rendelkezésre állását, környezeti kockázatát figyelembe veszi, valamint a végtermékként 
kibocsátott anyagok környezeti terhelését, a melléktermékként kibocsátott anyagok 
(outputok) mennyiségét, veszélyességét csökkenti. 
 
Az Önkormányzat törekszik a helyi erőforrások fenntartható használatára, működésével, 
rendezvényeinek szervezésével példát mutat a környezettudatosságra. A szervezet önkéntes, 
együttműködő kapcsolatot tart fenn a társadalmi szereplőkkel, valamint a tevékenységeivel 
érintett érdekelt felekkel környezetvédelmi és szociális ügyekben. 
 
Az Önkormányzat a munkatársai számára élhető munkakörnyezetet teremt, és biztosítja 
számukra a rekreáció lehetőségét. 
 
Az önkormányzati programok, projektek fenntarthatósági tényezők, szempontokkal történő 
kiegészítése az alábbi előnyökkel járhat: 
 

 a most még önkéntesen vállalható szempontok egy része a közeljövőben kötelezővé 
válik (pl. épületeknél a jobb összesített energetikai jellemzők, vagy 
közbeszerzéseknél a zöld közbeszerzést) – a most megszerzett jártasság így a 
közeljövőben közvetlen előnyt jelenthet; 

 sokkal könnyebb és hatékonyabb a fenntarthatóság tényezőit, szempontjait kezdettől 
fogva szem előtt tartani, mint azokat utólagosan beépíteni a programokba, 
projektekbe, vagy a környezetben okozott károk felszámolására költeni. Így e 
tényezőik, szempontok figyelembe vétele csökkenti a programok, projektek 
tevékenységeivel járó kockázatokat; 

 a többletvállalások gazdasági előnyt (pl. beszállítói követelményeknek való 
megfelelés stb.) többlet megtakarítást, költséghatékonyságot eredményezhetnek; 

 a fenntarthatóság tényezőinek, szempontjainak figyelembevétele növeli a társadalmi 
elfogadottságot; 

 a program, projekt példaként szolgálhat más vállalkozások számára a helyes és 
követendő fenntarthatósági gyakorlat vonatkozásában (klasszikus LA 21 elem). 

 
 
Igazoló dokumentumok: 
 
Az önkormányzati programok, projektek kialakításánál fenntarthatósági tényezőket, 
szempontokat illetően érvényes értékekről kell számítani. 
 
Egy fenntarthatósági tényező, szempont akkor tekinthető teljesítettnek, ha a program, projekt 
zárásának végéig (projektzáráskor várható érték) megvalósított a fenntarthatósági 
többletvállalást, és annak eredményét a projekt fenntartás időszakának végéig (javasolt 3-5 
évvel a projekt zárását követően) kötelezően fenntartja. 
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14. A térségi fenntarthatóság kritériumai18 
 
 
 

 
Célok és prioritások 

 
Kritériumok, eszközök 

 
 
Helyi és térségi fenntarthatóság 

Értékként kezelje a helyi természeti adottságokat, a lehető 
legnagyobb arányban váltsa ki a termék, nyersanyag és 
energia behozatalt 

Globális fenntarthatóság Járuljon hozzá a globális fenntarthatósághoz a 
biodiverzitás megőrzésével, kezelésével, valamint a 
vízkészletek és termőföld megőrzésével 

Vonzó vidéki világ Segítse elő a vidéki életminőség javítását, erősítse a vidék 
megtartó és vonzerejét, a környezetkímélő, 
természetmegőrző mezőgazdasági szerkezetváltást 

Értékőrző, diverzifikált gazdálkodás Segítse elő a vidéki kultúra, sokféleség megőrzését 
Gondosság és önzetlenség Biztosítsa a „jó gazda gondossága” elvének 

érvényesülését, de ne sértse más közösségek értékeit, 
érdekeit 

Etikus működés Segítse az egészséges termékek előállítását, az etikus 
termelés és kereskedelem kialakulását 

Tudatos élelmiszertermelés és 
fogyasztás 

Segítse elő a fogyasztói magatartás javítását, a 
fenntartható fogyasztási szokások terjedését 

Természetmegőrző értékfejlesztés Segítse a biológiai sokféleség, a genetikai állomány és a 
természet térszerkezetének megőrzését 

Ökológiai fejlesztés Fejlesztések esetében vegye figyelembe a természet 
eltartó képességét 

Szennyezés megelőzés, 
minimalizálás 

Törekedjen a szennyezések, hulladékok kibocsátásának 
megszüntetésére, ahol az nem lehetséges törekedjen a 
minimalizálásra 

Tovagyűrűző hatások minimalizálása Törekedjen a gazdálkodás káros környezeti hatásainak 
csökkentésére, minimalizálására 

Dematerializáció A nyersanyagok, víz és egyéb segédanyagok szállítási, 
raktározási szükségleteinek minimalizálása 

Újrahasznosítás, erőforrás-
hatékonyság 

Törekedjen hatékonyabb technológiák alkalmazására, a 
hulladékok újrahasznosítására 

Takarékosság a kimerülő 
készletekkel 

A meg nem újuló erőforrások felhasználásának 
minimalizálása 

Értékvédő gazdálkodás a megújuló 
erőforrásokkal 

A feltételesen megújuló erőforrások és környezeti elemek 
készleteinek, megújuló képességüket figyelembe vevő 
felhasználása, igénybevétele  

Ágazati integráció Segítse elő, hogy az ágazati politikába beépüljön a 
fenntartható térségfejlesztés értékrendje 

Integrált termékpolitika Segítse elő, hogy az anyag- és energiaintenziv termékkel 
szemben az anyag- és energiaszegény, inkább a tudás- és 
kultúraalapú termelés lépjen 
 
 
 

                                      
18  Pálvölgyi – Csete: Átmenet a fenntarthatóság felé 
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Decentralizált fejlesztések Segítse a vállalkozások sokszínűségét, 
versenyegyenlőségét 

Termelj helyben, fogyassz helyben Segítse a helyi termékek piacra jutását, a helyben történő 
termelést, fogyasztást 

Dolgozz helyben Segítse a helyi foglalkoztatást 
Minőségi termékek, innováció Segítse az innovatív, minőségi termelést 
Térségen belüli termelési 
együttműködések 

Segítse a termelési, termék-feldolgozási láncolat 
kialakítását, működtetését 

Társadalmi méltányosság Segítse a családok megélhetését 
Tudásalapú értékfejlesztés Segítse a helyi vállalkozók képzését, oktatását 
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Javasolt feladat terv 
 
 

1. LA 21 Képviselő Testület által történő jóváhagyása; 
2. Fenntarthatósági Megbízott megbízása dokumentált feladat-, hatás- és 

felelősségkörrel történő ellátása; 
3. Stratégiai Csoport létrehozása az LA21 10.5 szakasza szerint; 
4. LA 21 Programban részt vevő, nevesíthető közreműködő funkciók megjelölése, 

dokumentálása; 
5. Zöld önkormányzat kialakítása a LA 21 Program 3. fejezete alapján (opcionális); 
6. Zöldpolitika kialakítása LA 21 Program 3. fejezete alapján (opcionális); 
7. Ökopolitika kialakítása LA 21 Program 3. fejezete alapján (opcionális); 
8. Zöld gazdaság mintarendszer kialakítása LA 21 Program 3. fejezete alapján 

(opcionális); 
9. Zöld ipar mintarendszer kialakítása LA 21 Program 3. fejezete alapján (opcionális); 
10. Vállalati Társadalmi Felelősségvállalás mintarendszer kialakíttatása LA 21 Program 

3. fejezete alapján (opcionális); 
11. Intézmény Erőforrás-gazdálkodás Menedzsment mintarendszer kialakíttatása LA 21 

Program 3. fejezete alapján (opcionális); 
12. Célirányos helyzetértékelések, amelyekhez be kell vonni a környezetvédelmi, 

ellenőrzési területek érdekelt feleit – a LA21 Program 9. fejezete alapján – a , a 
helyzetértékelési jelentéseket a jegyzőn keresztül el kell juttatni a Képviselő  
Testülethez; 

13. helyi közösségi humán és intézményei kapacitások fejlesztése és / vagy terv a 
fejlesztésre (amennyiben ez cél volt, lehet; 

14. a környezeti döntésekben történő lakossági részvétel biztosításához szükséges 
feltételek kialakítása; 

15. a környezeti – társadalmi – gazdasági folyamatok azonosítása, figyelemmel 
kísérésére, elemzésére indikátorrendszere alapuló monitoring rendszer kialakítása 
munkacsoport felállítása a Fenntarthatósági Megbízott vezetésével; 

16. LA21 tervvel, programmal kapcsolatos fórumok kialakítása, működtetése; 
17. LA21 jövőkép kialakítása; 
18. a meglévő környezeti program és más kapcsolódó tervek, programok LA21 

programhoz történő integrálása; 
19. Lokális ökológiai akcióterv19 kialakítása, amennyiben ezt szükségesnek tartják; 
20. Monitoring rendszer kialakítása, működtetése a LA21 Program 11. fejezete szerint; 
21. LA 21 részprogramok kiválasztása, jóváhagyása, kialakítása a LA 21 12. fejezete 

szerint; 
22. a LA21 Program 6. fejezete figyelembe vételévelzaj és rezgés elleni védelemmel 

kapcsolatos feladatok a LA21 Program 6. fejezete figyelembe vételével; a LA21 
Program 6. fejezete figyelembe vételével a LA21 Program 6. fejezete figyelembe 
vételével a LA21 Program 6. fejezete figyelembe vételével a LA21 Program 6. 
fejezete figyelembe vételével a LA21 Program 6. fejezete figyelembe vételével a 
LA21 Program 6. fejezete figyelembe vételévela LA21 Program 6. fejezete 
figyelembe vételével a LA21 Program 7. fejezete figyelembe vételévela LA21 
Program 7. fejezete figyelembe vételével a LA21 Program 7. fejezete figyelembe 

                                      
19  A lokális agenda 21-től eltérően a lokális ökológiai akcióterv meghatározza a környezet pillanatnyi állapotát, továbbá az 

elfogadható állapot visszaállításának a módját és az érte való felelősséget 
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vételével a LA21 Program 7. fejezete figyelembe vételévelellenőrző, értékelő 
csoportok létrehozása; 

37. az értékeléssel kapcsolatos feladatütemterv elkészítése; 
38. célorientált mutatószám rendszer kialakítása; 
39. a helyzetértékelés, elemzés tartalmi elemeinek meghatározása a LA21 Program 9. 

fejezete figyelembe vételével; 
40. az értékelés, elemzés végrehajtása; 
41. az érdekelt felek tájékoztatása az értékelés, elemzés eredményeiről. 
42. felmérés a szolgáltató, termelő szervezeteknél: fenntarthatósági tervvel rendelkezik, 

nem rendelkezik, vagy vállalja elkészítését; 
43. az Önkormányzat Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálati (saját, megbízott 

szakértő által), dokumentált eredményei; 
44. az Önkormányzat rendelkezik környezetvédelmi alappal, létrehozás alatt, nem 

rendelkezik, nem hozza létre; 
45. Környezetvédelmi Megbízott mellett (amennyiben nem ő a kötelezett) környezeti 

nevelési, oktatási felelős kijelölése; 
46. az Önkormányzat rendszeres (negyedévi, félévi) környezeti teljesítmény értékelése; 
47. célirányos környezeti auditok lefolytatása (saját kiválasztott, felkészített 

munkatársakkal, vagy megbízott szakértővel), és eredményeik értékelése; 
48. a lakosság, helyi vállalkozók (nyilvánosság) számára aktuális, rendszeres környezeti 

információk biztosítása; 
49. gazdasági szempontból hátrányos helyzetű környezetben történő projektek szám; 
50. kedvezőbb (megfelelő) energetikai jellemzőkkel rendelkező épületek száma; 
51. megújuló energia arányának növelése a teljes energiafelhasználáson belül; 
52. rendszeres önkormányzati környezet-egészségügyi kockázat értékelések elvégzése / 

elvégeztetése; 
53. egészséges, helyi- vagy bioélelmiszerek alkalmazása a közintézmények 

étkeztetésében; 
54. többletszolgáltatások, kedvezmények nyújtása (elsősorban környezetvédelmi jellegű) 

a helyi lakosságnak, vállalkozásoknak; 
55. környezetszennyezési, környezetterhelési szankcionáló rendszer kialakítása, 

működtetése; 
56. önkéntes gondnokság a településen a tiszta környezet fenntartásának segítésére; 
57. környezeti támogatások, szponzorálások; 
58. önkormányzati programok, projektek kialakításakor LA 21 elemeket integrálni 

ezekbe a 13. fejezet szerint; 
59. térségi fenntarthatósági kritériumokat meghatározni a LA 21 14. fejezete szerint. 

A Fenntarthatósági megbízott javasolt alapfeladatai: 
 

 az elfogadott, Képviselő Testület által jóváhagyott LA 21 Program működtetése 
fórumok szervezésével, megtartásával, feljegyzések készítésével, érdekelt felek 
számára történő megküldéssel; 

 a fenntarthatósági tervben meghatározottak, valamint a település környezeti 
fenntartásával kapcsolatos feladatok koordinálása; 

 a fenntarthatósági tervben meghatározott feladatok végrehajtásának figyelemmel 
kísérése; 

 a fenntarthatósági terv felülvizsgálatához szükséges lakossági véleménygyűjtés. 
 

Megjegyzés [M3]: ; 



 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 
Polgármestere 
2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 
23-387-041 

 
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

 
Előterjesztés 

A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére 
 
Tárgy: Javaslat az ÉTH Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Szamek Zsolt az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1., cégjegyzékszám: 13-09-160121,) 
ügyvezetője, azzal a kéréssel fordult Tárnok Nagyközség Önkormányzatának képviselő-
testületéhez, hogy mint tulajdonos, a társasági szerződés javasolt módosítását tárgyalja meg 
és azt fogadja el.  
  
Az ügyvezető által javasolt módosítás: 

Érd MJV megvásárolta a Sas u. 2. szám alatti telephelyet a korábbi tulajdonostól (Érd-Kom 
Kft.). Az ügyvezető szeretné a társaság székhelyét áthelyezni Érd MJV Önkormányzatából 
(Érd, Alsó u. 1.) a Sas utcába. 

- a Társaság székhelye a 2030 Érd, Sas utca 2. szám alá kerüljön áthelyezésre és a 
székhely áthelyezésére tekintettel - azzal egyidejűleg - a 2030 Érd, Sas utca 2. szám 
alatti cím, mint telephely megszüntetésre kerüljön. 

A céget szinte a megalakulása óta ÉTH-ként emlegetik, de a jelenlegi hivatalos név alapján 
nem lehet a hivatalos rövid név ÉTH. Ezt a problémát járta körül, és a cégbíróval egyeztetve 
javasolja a névváltoztatást. 

- Társaság cégelnevezése ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság, rövidített cégelnevezése ÉTH Nonprofit Kft. legyen.  

 
 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a 
határozati javaslatot fogadja el.  
 
A határozat elfogadásához az Mötv. 42. § 7. pont, és 50. §-a alapján minősített többség 
szükséges 
 
 
Határozati javaslat  
 
 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1.)  az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 2030 Érd, Alsó utca 1.  cégjegyzékszám: 13-09-160121,) társasági 
szerződését az alábbi két pontban módosítja, egyidejűleg elfogadja a módosításokkal 



egységes szerkezetbe foglalt – jelen határozat mellékletét képező -  támogatási 
szerződést.  

 
a.) I.1. A társaság cégneve: ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit  

Korlátolt Felelősségű Társaság 
 

I.2. A társaság rövidített cégneve:  ÉTH Nonprofit Kft. 
 
b.) I.3. A társaság székhelye:   2030 Érd, Sas utca 2. 

I.4. A társaság telephelyei:  2030 Érd, Fehérvári út 69/B. 
[Törölve] 

 
 

2.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntését a taggyűlésben 
képviselje és a testület döntésének megfelelően szavazzon, valamint a módosított 
társasági szerződést aláírja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtást végzi: polgármester 
 
 
A határozatról értesítést kap: 
 Polgármester 
 Gazdasági és Pénzügyi Irodavezető 
 irattár 
            
 
 
Tárnok, 2014. augusztus 27. 
 
 
 
 
                                                                                                     Szolnoki Gábor                                                                                              
              polgármester 
Törvényességi ellenőrzés: 
 
 
 dr. Simon Mária                                                                   
    jegyző        
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TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS 
(módosításokkal egységes szerkezetben) 

Alulírott Tagok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 
rendelkezéseinek megfelelően, az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó 
u. 1.) Diósd Város Önkormányzata (székhely: 2049 Diósd, Szt. István tér 1.) és Tárnok Nagyközség 
Önkormányzata (székhely: 2461 Tárnok, Dózsa György út 150.) hulladékgazdálkodási közszolgáltatói 
feladatok ellátása céljából közös akaratunkból döntöttünk az  

„Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság”, 

h a t á r o z a t l a n 

időre történő létrehozásáról az alábbiak szerint: 
 

I. 
 
1) A társaság cégneve:  ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit  

Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
2) A társaság rövidített cégneve:  ÉTH Nonprofit Kft. 

 
3) A társaság székhelye:   2030 Érd, Sas utca 2. 
 
4) A társaság telephelyei:  2030 Érd, Fehérvári út 69/B. 

[Törölve] 
 

II. 
A társaság tagjainak neve (cégneve) és lakcíme (székhelye) 

 
1) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 

(2030 Érd, Alsó u. 1.) 
törzsszám: 731256 

2) Diósd Város Önkormányzata 
(2049 Diósd, Szent István tér 1.) 
törzsszám: 730183 

3) Tárnok Nagyközség Önkormányzata  
(2461 Tárnok, Dózsa György út 150.) 

 törzsszám: 730149 
 

III. 
A társaság működésének időtartama 

 
A társaság határozatlan időre jön létre. 

 
IV. 

A társaság tevékenységi köre 
 
Főtevékenység: 38.11’08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 
Egyéb tevékenységi körök: 
37.00’08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 
38.12’08 Veszélyes hulladék gyűjtése 
38.21’08 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
38.22’08 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
38.31’08 Használt eszköz bontása 
38.32’08 Hulladék újrahasznosítása 
39.00’08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 
46.77’08 Hulladék-nagykereskedelem 
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47.79’08 Használtcikk bolti kiskereskedelme 
49.41’08 Közúti áruszállítás 
49.42’08 Költöztetés 
52.10’08 Raktározás, tárolás 
52.21’08 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 
52.24’08 Rakománykezelés 
63.99’08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 
68.20’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
68.32’08 Ingatlankezelés 
70.22’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
77.39’08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
81.10’08 Építményüzemeltetés 
81.29’08 Egyéb takarítás 
82.99’08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
 
A társaság engedélyhez kötött tevékenységet csak az engedély birtokában végez. A Ctv. 21/B. §-ában 
foglaltak szerint a cég a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyét - 
legkésőbb a tevékenység megkezdésével egyidejűleg - választása szerint a Cégközlönyben, vagy a cég 
honlapján köteles közzétenni. 
 

V. 
A társasági vagyon mértéke, rendelkezésre bocsátás módja, ideje 

 
1) A társaság törzstőkéje: 40.000.000,- Ft, azaz negyvenmillió forint. 

 
2) A tagok törzsbetéteinek nagysága: 
 
1. Érd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 
80% 32.000.000,- Ft, azaz harminckétmillió forint 

2. Diósd Város Önkormányzata 10% 4.000.000,- Ft, azaz négymillió forint 

3. Tárnok nagyközség 
Önkormányzat 

10% 4.000.000,- Ft, azaz négymillió forint  

 Összesen: 100% 40.000.000,- Ft, azaz negyvenmillió forint 

 
3) A tagok törzsbetéteinek aránya, az általuk képviselt szavazati jog mértéke: 
 

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata   80 % 3.200 szavazat 
2. Diósd Város Önkormányzata   10%    400 szavazat 
3. Tárnok Nagyközség Önkormányzata   10%    400 szavazat 
 Összesen: 100,0 % 4.000 szavazat 

 
4) A rendelkezésre bocsátás módja, ideje: 
 
A társaság tagjai a társaság alapításakor a fenti tulajdonosi részesedésüknek megfelelő vagyoni 
hozzájárulásuk teljes összegét a társaság rendelkezésére bocsátották a társaság alapítása céljából a 
Raiffeisen Bank Zrt.-nél létrehozott 12001008 - 00833052 - 40000003 számú számlára való 
átutalással, míg a taggyűlés tartása nélküli döntéshozatal keretében 2013. december 19. napján 
meghozott taggyűlési határozatban foglaltak szerint a taggyűlés a társaság törzstőkéjének 4.000.000,- 
Ft-ról - 36.000.000,- Ft összegű, a társaság, mint adós által elismert követeléssel, mint nem pénzbeli 
hozzájárulás tagok általi szolgáltatásával - 40.000.000,- Ft-ra, azaz negyvenmillió forintra történő 
felemeléséről határozott akként, hogy az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tag 28.800.000,- Ft 
összegű tagi kölcsön jogcímén fennálló követelését, a Diósd Város Önkormányzata tag 3.600.000,- Ft 
összegű tagi kölcsön jogcímén fennálló követelését és a Tárnok Nagyközség Önkormányzata tag 
3.600.000,- Ft összegű tagi kölcsön jogcímén fennálló követelését, mint nem pénzbeli hozzájárulást 
bocsát a társaság rendelkezésére a törzstőke felemeléséről döntő taggyűlési határozat meghozatalának 
a napjával, azaz 2013. december 19. napjával.   
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A törzsbetétek teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a Cégbíróságnak bejelenteni. 
 

VI. 
Az üzletrész átruházása, felosztása 

 
1) Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége. Az üzletrész 
mértéke a törzsbetétek arányában realizálódik. 
 
2) A tagok egymásnak elővásárlási jogot nem biztosítanak. 
 
3) Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható. 
 
4) A pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére a többi tag, a társaság vagy a 
társaság által kijelölt személy - ebben a sorrendben - az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezések 
megfelelő alkalmazásával másokat megelőzően jogosult. E jog átruházása semmis. Az üzletrész 
másokat megelőző megszerzésére irányuló jog a tagokat üzletrészeik egymáshoz viszonyított mértéke 
szerint, arányosan illeti meg. 
 
5) Ha a tag az ajánlat közlésétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az 
elővásárlási jogával nem kívánt élni. A társaság vagy az általa kijelölt személy esetén a határidő a 
közlésétől számított 30 nap. Ez utóbbi határidő vonatkozik az üzletrésznek kívülálló személyre történő 
átruházás beleegyezésének közlésére is. A tagok az üzletrész kívülálló személyre történő átruházását a 
taggyűlés beleegyezéséhez kötik. Ehhez a taggyűlés háromnegyedes határozatára van szükség. Meg 
kell tagadni a beleegyezést, ha az sérti vagy veszélyezteti a társaság érdekeit. A beleegyezés 
megadásának további feltétele, hogy a tag a törzsbetétjét teljes mértékben befizesse. 
 
6) A társaság tagjai a pénzszolgáltatás ellenében történő átruházáson kívüli jogcímen történő üzletrész 
átruházás kizárják. 

 
VII. 

A társaság gazdálkodásának szabályai 
 

A nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, 
a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a 
gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 

 
VIII. 

A taggyűlés 
 
1) A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. 
2) A taggyűlésen a tagok személyesen vagy írásbeli meghatalmazottjuk útján vehetnek részt. Nem 
lehet meghatalmazott az ügyvezető, a felügyelőbizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A 
meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.  
 
3) A taggyűlést szükség szerint kell összehívni, de évente a számviteli törvény szerinti beszámolót 
elfogadó taggyűlést meg kell tartani. Az ügyvezető haladéktalanul köteles a szükséges intézkedések 
megtétele céljából összehívni a taggyűlést, ha tudomására jut, hogy: 
 

a) a Társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, vagy 
b) a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha 

vagyona tartozásait nem fedezi, 
c) a Társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá 

csökkent; 
 
4) A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról hozandó határozatokat kivéve, a tagok 
taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak. Az ilyen határozathozatalt az ügyvezetés a határozat 
tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a tervezet 
kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat 
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megküldjék az ügyvezetés részére. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során a Ptk.-nak a 
határozatképességre és szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 
határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés 
részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés 
tartása esetén. Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az ügyvezetésnek 
össze kell hívnia. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha 
valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének 
napjától számított három napon belül - az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt 
további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó 
napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. 
 
5) A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább 90%-a képviselve van. Ha a 
taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő 
ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke, illetve szavazati jog mértékétől függetlenül, 
határozatképes. A megismételt taggyűlés összehívására utalni kell minden esetben az eredeti 
taggyűlési meghívóban, amelynek időpontja legalább 3 nappal későbbi, de 15 napon belüli időpontra 
is jelölhető az eredeti taggyűlési időponthoz képest. 
 
6) A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;  
b) éves üzleti terv elfogadása 
c) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;  
d) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;  
e) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;  
f) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;  
g) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;  
h) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;  
i) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;  
j) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;  
k) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;  
l) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;  
m) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, 

felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli 
hozzátartozójával [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja] illetve élettársával köt;  

n) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések 
érvényesítése;  

o) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő 
megvizsgálásának elrendelése;  

p) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének 
tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;  

q) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;  
r) a társasági szerződés módosítása;  
s) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;  
t) törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;  
u) törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;  
v) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától 

való eltérés megállapítása;  
w) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;  
x) számviteli politika elfogadása 
y) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos 

hatáskörébe utal.  
 
7) A szavazati jog mértéke, szavazategyenlőség esetén követendő eljárás. 
 
A taggyűlés határozatait – ha a Ptk. vagy a jelen társasági szerződés másként nem rendelkezik – a 
jelenlévő tagok szavazatainak egyszerű többségével hozza. Az alapítók szándékának megfelelően 
minden tagot a törzsbetétek arányának megfelelő mértékű szavazati jog illeti meg, amely szavazati jog 
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mértékét a társasági szerződés rögzíti. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elutasítottnak 
tekintendő. 
 
8) Az alább meghatározott esetekben, a taggyűlés (a jelen lévő tagjai által leadható szavazatokat 
figyelembe véve) 100%-ának igen szavazata szükséges: 
a) társasági szerződés módosítása; 
b) a pótbefizetés elrendelése veszteségek esetére; 
c) a pótbefizetés teljesítésére határidő megállapítása; 
d) a tevékenység felfüggesztése, átalakulás, beolvadás, más Társasággal való egyesülés, a 

társaság megszűnésének elhatározása; 
e) a törzstőke felemelése, leszállítása; 
f) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása; 
g) társasági tag és a Társaság között kötendő szerződések megkötése és módosítása; 
h) az üzletrész kívülállóra történő átruházása kizárólag adásvételi szerződés útján; 
i) a társaság tevékenységének megváltoztatása; 
j) a számviteli politika elfogadása; 
k) az éves üzleti terv elfogadása; 
l) mindazok az ügyek, amelyeket a Ptk. ide sorol. 
 
9) Nem szavazhat az a tag, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a társaság 
rovására más fajta előnyben részesít, továbbá, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, illetőleg 
aki ellen pert kell indítani, valamint az, akinek a társasággal fennálló társasági jogi jogviszonyának 
létesítésére, tartalmára vagy megszűnésére a határozat vonatkozik. 
 
10) A taggyűlés által hozott határozat bírósági felülvizsgálatának kezdeményezésére a Ptk.-ban 
rögzítettek az irányadóak. 
 
11) Az ügyvezető a taggyűlés által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (Határozatok 
Könyve). A határozatokat azok meghozatala után be kell vezetni a Határozatok Könyvébe. Az 
ügyvezető köteles a társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezetni. Az ügyvezető köteles a 
tagjegyzékben feltüntetett adatokat és az azokban történt változásokat bejegyzés végett bejelenteni a 
Cégbíróságnak. 

 
12) Az ügyvezető köteles a tagok kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, társaság üzleti 
könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni, és azokban foglaltakról az ügyvezető által 
hitelesített másolatot kérhet. 
 

IX. 
Az ügyvezető és a cégvezető 

 
1) A társaság ügyvezetője: 
 

Neve: Szamek Zsolt 
an.: Nagy Mária 
Lakcíme: 1239 Budapest, Tájkép u. 26. 
Születési helye, ideje: Kalocsa, 1960. május 10. 
Adóazonosító jele: 8340972863 

  
Az ügyvezető megbízatása 2012. november 5-től határozatlan időtartamra szól. 
 
Az ügyvezető határozott időtartamra is megbízható. 
 

2) A társaság ügyeinek intézését, a társaság képviseletét az ügyvezető látja el. Személye 
újraválasztható. Képviseleti jogát a bíróságok és más hatóságok előtt az ügyek meghatározott 
csoportjára nézve a társaság dolgozóira átruházhatja. A társaság dolgozói tekintetében a 
munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. 
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Az ügyvezető jogosult a hatáskörébe tartozó – ügyek meghatározott csoportjára vonatkozó – 
feladatok ellátásához a képviseleti jogot átruházni az erre feljogosított munkavállalókra. 

 
Az ügyvezető a Ptk. rendelkezésein túl köteles figyelembe venni tevékenysége során az 
önkormányzatokról szóló és a hulladékgazdálkodásról szóló törvényben foglaltakat. A 
rendelkezésre bocsátott éves beruházási keretből a jó gazda módjára gazdálkodik. 

 
3) [Törölt] 
 
4) Az ügyvezető köteles a törzstőke leszállítását elhatározó döntést követő 30 napon belül a 

taggyűlési határozatról szóló tervezett közleményt a Cégbíróságnak megküldeni, és egyidejűleg 
intézkedni a Cégközlönyben való közzétételről. 

 
5) Az ügyvezető önállóan jogosult a társaság cégjegyzésére, a társaság cégnevének és saját 

aláírásának feltüntetésével. Az ügyvezető megbízatása – a visszahíváson túlmenően – megszűnik 
lemondással, halállal, a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, a társaság 
megszűnésével, illetve külön törvényben meghatározott esetben. 

 
6) A társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselő(k) tevékenységének segítése érdekében egy vagy 

több cégvezető kinevezéséről határozhat. A cégvezető olyan munkavállaló, aki a vezető 
tisztségviselő(k) rendelkezései alapján irányítja a társaság folyamatos működését. A cégvezető 
feladatkörében a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles eljárni. A cégvezető 
képviseleti jogát másra nem ruházhatja át. 

 
A társaság cégvezetője: 

 
Neve: Pató Simon  
an.: Molnár Anna Mária  
Lakcíme: 2030 Érd, Fő utca 2. 
Születési helye, ideje: Érd, 1952. június 2.  
Adóazonosító jele: 8311980780 

  
Pató Simon cégvezető megbízatása 2013. május 16. napjától határozatlan időtartamra szól. Pató 
Simon cégvezető általános képviseleti joggal és önálló cégjegyzési joggal rendelkezik.  

 
X. 

A társaság cégjegyzése 
 
1) A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy 
nyomtatott cégneve alá a cégjegyzésre jogosult személy nevét aláírja. 
 
2) A társaság cégjegyzésére a Társaság ügyvezetője és a cégvezetője önállóan jogosult. 
 

XI. 
A törzstőke felemelése 

 
A törzstőke felemeléséhez - amennyiben ezt a Ptk. nem zárja ki -, valamint leszállításához a taggyűlés 
egyhangú határozata szükséges. A törzstőkét újabb vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával csak akkor 
szabad felemelni, ha valamennyi korábbi törzsbetétet teljes egészében szolgáltatták. Az újabb vagyoni 
hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló törzstőke felemelése esetén a tagoknak a tőkeemelés 
elhatározásától számított 15 napon belül elsőbbségi joguk van. Az elsőbbségi jog gyakorlására a tagok 
törzsbetéteik arányában jogosultak.  

 
XII. 

A felügyelőbizottság 
 
1) A gazdasági társaságnál 3 tagból álló felügyelőbizottság működik. A felügyelőbizottság tagjait 
határozatlan időre választják.  
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2) A felügyelőbizottság tagjának visszahívásához a taggyűlés egyszerű szótöbbséggel hozott döntése 
szükséges. 
 
3) A felügyelőbizottság tagjai a taggyűlésen jelen lehetnek és felszólalhatnak. Az ügyvezetővel 
kötendő ügyleteknél, továbbá az ügyvezető ellen indított perben a felügyelőbizottság elnöke képviseli 
a társaságot. 
 
4) A felügyelőbizottság ellenőrzi a társaság működésének törvényességét. A felügyelő bizottság 
köteles megvizsgálni a gazdasági társaság legfőbb szerve ülésének napirendjén szereplő valamennyi 
lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a gazdasági társaság 
legfőbb szerve kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozik. A számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény szerinti beszámolóról a gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelőbizottság írásbeli 
jelentésének birtokában határozhat. A felügyelőbizottság tagjai megbízatásuk lejárta esetén újra 
jelölhetők. A felügyelőbizottság a maga által kialakított és a taggyűlés által jóváhagyott ügyrend és 
munkaterv szerint végzi feladatát. 
 
5) A felügyelőbizottság ülését az elnök hívja össze, bármely tagjának írásbeli javaslatára összehívása 
kötelező. Ha az elnök a javaslat kézhezvételétől számított nyolc napon belül elmulasztja az ülés 
összehívását, a javaslattevő jogosult helyette eljárni. A bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. 
 
6) A felügyelőbizottság tagjai: 
 
1. Tag: Szabó Béla 
Anyja neve: Huszár Mária 
Címe: 2030 Érd, Budai út 7/A. III. emelet 24. 
Születési helye, ideje: Vál, 1952. 10. 27. 
Megbízatásának kezdete: 2012. november 5. 
Megbízatásának vége: Határozatlan 
  
2. Tag: Sohajda István 
Anyja neve: Halász Erzsébet 
Címe: 2049 Diósd, Eötvös u. 4. 
Születési helye, ideje: Kisvárda, 1967. 04. 11. 
Megbízatásának kezdete: 2012. november 5. 
Megbízatásának vége: Határozatlan 
  
3. Tag: Hegedűs Márta 
Anyja neve: Galai Márta 
Címe: 2461 Tárnok, Halász József u. 42. 
Születési helye, ideje: Budapest, 1967. 01. 16. 
Megbízatásának kezdete: 2012. november 5. 
Megbízatásának vége: Határozatlan 
 

XIII. 
A könyvvizsgáló 

 
A társaság könyvvizsgálója: C. C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 58. 
Adószáma: 10973581-2-42 
Cg. száma: 01-09-364944 
Nyilvántartási száma: 000062 
A társaság kijelölt könyvvizsgálója: Dr. Tasnádi Éva Márta 
anyja neve: Szikszai Éva 
cím: 1147 Budapest, Fűrész u. 23.  
Tagsági szám: 005030 
Megbízatásának kezdete: 2012. november 5. 
Megbízatásának vége: 2015. május 31.   

http://www.cegbongeszo.hu/varoslista_hu/abc/1148_Budapest/a-1.htm
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A könyvvizsgáló megbízatása határozott időre, legfeljebb öt évre jön létre. A könyvvizsgáló 
megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az őt megválasztó taggyűléstől (közgyűléstől) az 
üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó taggyűlésig (közgyűlésig) terjedő azon 
időszak, amelynek a felülvizsgálatára megválasztották. A társasági könyvvizsgáló visszahívására nem 
adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások vagy a társaság számviteli 
törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának az elutasítása.  
 
A könyvvizsgáló a gazdasági társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni. 
A könyvvizsgáló a gazdasági társaság legfőbb szervének ülésén köteles részt venni. Ha ez szükséges, a 
könyvvizsgálót tanácskozási joggal a felügyelőbizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a 
könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. 

 
XIV. 

 A társaság megszűnése 
 
1) Jogutód nélküli megszűnés: 
A társaság jogutód nélküli megszűnésére a Ptk. szabályai az irányadóak. 
2) Jogutódlással történő megszűnés: 
A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, kizárólag 
nonprofit gazdasági társaságokkal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét. 
 

XV. 
Egyéb rendelkezések 

 
1) A társaság a birtokába adott önkormányzati törzsvagyonnak minősülő vagyontárgyat, csak az 
eredeti rendeltetésének megfelelően használhatja, nem terhelheti meg, másnak további használatba 
nem adhatja. 
 
2) A fent rögzített társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény, valamint a magyar jog mindenkori rendelkezései az irányadók. 
 
3) A társaság tagjai kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést 
az érdekek kölcsönös figyelembevételével, közvetlen tárgyalások útján a taggyűlés keretein belül 
békés úton rendezik. Amennyiben ezen törekvésük harminc napon belül eredményre nem vezet, úgy a 
jogvitában a társaság tagjai a társaság székhelye szerinti rendes bíróságokhoz fordulnak. 
 
Alulírott dr. Karl Gábor Csaba ügyvéd (Karl, Verasztó, Bleyer Ügyvédi Iroda, 1027 Budapest, Tölgyfa 
u. 24.) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
51. § (2) és (3) bekezdései alapján ezúton igazolom, hogy a jelen Társasági Szerződés szövege 
megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának és a taggyűlés tartása nélküli 
döntéshozatal keretében 2014. …………. napján meghozott taggyűlési határozatoknak, azzal, hogy a 
jelen Társasági Szerződés elkészítésére a létesítő okirat félkövér és dőlt betűvel szedett pontjainak 
változása adott okot, mely változásokkal a jelen Társasági Szerződést egységes szerkezetbe foglaltam 
és ellenjegyzem: 
 
Budapest, 2014. ………………….. 
 
 
 

……………………………………… 
Karl, Verasztó, Bleyer Ügyvédi Iroda 

dr. Karl Gábor Csaba ügyvéd 
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Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 
Polgármestere 
2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 
23-387-041 

          
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
 

Előterjesztés 
a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére 

 
 

Tárgy: Tapasz Állatvédő Egyesület kérése 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A Tárnokőr Környezet és Természetvédő Közhasznú Egyesület (2461 Tárnok, Zrínyi Miklós u. 8.) 
azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, mezőgazdasági 
besorolású, Tárnok 4005 és 4006 hrsz.-ok alatti ingatlanokat bocsássa az egyesület rendelkezésére 
állatvédelmi és állatmenhelyi kialakítása céljából. A képviselő-testület a kérést 2012. június 21-i, valamint 
a 2012. szeptember 13-i ülésén is megtárgyalta és támogatta, valamint úgy határozott, hogy a 
polgármester az erre irányuló szerződést készítse elő, és terjessze azt elő a Képviselő-testület elé.  

A Tárnokőr Környezet és Természetvédő Közhasznú Egyesület visszavonta igényét a területre. Ezzel 
egy időben a Tapasz Állatvédő Egyesület jelezte, hogy az ingatlanon állatmenhelyet kíván létesíteni az 
önkormányzat által készített szerződés-tervezetben foglaltak szerint. ( a szerződés-tervezetet az 
előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza) 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjék.  
 

A határozati javaslat elfogadásához SZMSZ 43. § (2) bekezdés alapján egyszerű többség szükséges.  

 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1.) a Tárnokőr Környezet és Természetvédő Közhasznú Egyesület (2461 Tárnok, Zrínyi Miklós u. a 
8.) kérésére a 125/2012. (IX. 13.) számú önk. határozatát hatályon kívül helyezeti,  

2.) egyidejűleg a Tapasz Állatvédő Egyesületnek (2461 Tárnok, Tabán u. 5./3) az önkormányzat 
tulajdonában lévő Tárnok 4005 és 4006 hrsz.-ok alatti ingatlanok állatmenhelyi és állatvédelmi 
feladatok ellátása céljából történő rendelkezésre bocsátására irányuló kérelmét, valamint az erre 
irányuló – határozat mellékletét képező – szerződés-tervezetet elfogadja.  

3.) Felkéri a polgármester a szerződés aláírására.  
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Felelős: polgármester  
Határidő: 2014. szeptember 30. (aláírásra) 
Végrehajtást végzi: Igazgatási Iroda 
 
Határozatról értesítést kapnak: 
Polgármester 
Egyesület elnöke 
Igazgatási Iroda  
vagyongazdálkodási csoportvezető 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda 
irattár 
 
Tárnok, 2014. augusztus 27. 
 
 
        Szolnoki Gábor 
           polgármester 
 
 
 
 
Törvényességi ellenőrzés 
 
 
dr. Simon Mária 
jegyző 
 



 

 

M E G Á L L A P O D Á S 
 

 

 
amely létrejött egyrészről 
 

név: Tárnok Nagyközség Önkormányzata 
székhely: H-2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 
adószám: 15730143-2-13 
statisztikai számjel: 15730143-8411-321-13 
képviseletében: Szolnoki Gábor Károly polgármester 
mint tulajdonos (a továbbiakban: Tulajdonos) 

 
másrészről  
 

cégnév: Tapasz Állatvédő Egyesület 
cégjegyzékszám:  

székhely: 2461 Tárnok, Tabán u. 5./3 
adószám:  
statisztikai számjel:  
képviseletében: Oravecz Odett Zsuzsanna 
mint használó (a továbbiakban: Használó) 

 

 
 1./ A felek rögzítik, hogy Használó a magyar jog szabályai szerint létrehozott, és a területileg illetékes 

bíróság, mint cégbíróság által a cégjegyzékbe bejegyzett, önálló jogi személyiséggel rendelkező 
egyesület, míg Tulajdonos ugyancsak a magyar jog alapján létrejött önkormányzat. 

 
 
 2./ A Tulajdonos kijelenti, hogy kizárólagos tulajdonát képezi a Tárnok, külterület, 4005 és 4006 hrsz. 

alatt felvett, szántó megnevezésű ingatlanok 1/1 eszmei tulajdoni hányadrésze (a továbbiakban: 
ingatlan). 

 
 
 3./ A Tulajdonos a jelen megállapodás aláírásával a fenti ingatlant határozatlan időre ingyenesen a 

Használó használatába adja azzal a határozott céllal, hogy azon a Használó menhelyet létesítsen 
kutyák számára. A Használó azt csak és kizárólag menhely létesítésére használhatja. 

 
     A szerződő felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha a Használó a fenti ingatlant más célra használja, 

úgy a Tulajdonos jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a Használó köteles az 
ingatlant az átvételkori állapotban helyreállított állított állapotban birtokba adni a felmondás kézhez 
vételétől számított 5 (öt) napon belül. 

 
 
 4./ A Használó az ingatlanon csak és kizárólag ideiglenes jellegű építményeket jogosult létesíteni, és 

azokat a Tulajdonos részére történő birtokba adásakor köteles az ingatlanról elvinni a szerződés 
megszűnése esetében.  

 

      A szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a Használó az ingatlanon bármilyen építési vagy egyéb 
fejlesztő vagy értéknövelő beruházást kíván elvégezni, azt csak a Tulajdonos kifejezett írásbeli 
hozzájárulásával teheti meg. A szerződés megszűnése esetében a Tulajdonos írásbeli engedélye 

alapján végzett értéknövelő beruházások következtében bekövetkezett értéknövekedést a Használó 
jogosult követelni a Tulajdonostól. 

 
     A szerződő felek rögzítik, hogy az ingatlanon történő bármilyen építési vagy egyéb fejlesztő vagy 

értéknövelő beruházás nem keletkeztet az ingatlanon közös tulajdont, és a Használó tudomásul 
veszi, hogy ilyen igényt a Tulajdonossal szemben nem érvényesíthet. 

 
      A felek rögzítik, hogy a Használó köteles az ingatlant jó karban tartani és azt a jó gazda 

gondosságával gondozni a jelen szerződés alapján létrejött jogviszony teljes időtartama alatt. 
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 5./ A szerződő felek rögzítik, hogy a menhely létesítésével és fenntartásával, valamint annak szabályszerű 
működésével kapcsolatos valamennyi hatósági engedély és hozzájárulás megszerzése a Használó 
feladata. A Használó köteles továbbá a menhelyet olyan módon üzemeltetni és fenntartani, hogy az 
mindenben megfeleljen a mindenkori jogszabályoknak és hatósági előírásoknak. 

 
      A Használó köteles viselni az ingatlan és a rajta létesített menhely fenntartásával kapcsolatos 

valamennyi költséget és közüzemi díjakat. 
 
 
 6./ A felek rögzítik, hogy a Tulajdonos előzetes írásbeli engedélye hiányában a Használó nem adhatja az 

ingatlant albérletbe, vagy másnak használatba. 
 
 
 7./ A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen használati megállapodás megszűnését a felek az alábbiak 

szerint szabályozzák: 
 
      a.) A felek bármelyike jogosult a jelen megállapodást rendes felmondással 60 (hatvan) napi felmondási 

idő közbevetésével írásban felmondani. 

 
     b.) A Tulajdonos jogosult a szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal rendkívüli felmondással 

felmondani abban az esetben, ha a Használó az ingatlant nem a 3. pontban meghatározott célra 
használja, vagy annak állagát rongálja, vagy azon a Tulajdonos tudomása és engedélye nélkül 
végez olyan átalakításokat, amelyek a Tulajdonos engedélyéhez kötöttek, vagy ha a kialakított 
menhely bármely okból nem felel meg a hatósági előírásoknak vagy nem rendelkezik bármely, a 
működéséhez szükséges hatósági engedéllyel. 

 
     A felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha a jelen megállapodás rendes felmondással szűnik meg, úgy 

a felmondási idő utolsó napjára a Használó köteles az ingatlan eredeti állapotát helyreállítani, és az 
ingatlant (a Tulajdonos hozzájárulásával elvégzett beruházásokat kivéve) átvételkori állapotba 
helyreállított állapotban  köteles a Tulajdonos részére visszaszolgáltatni és birtokba bocsátani. 

 
      A felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha a jelen megállapodás rendkívüli felmondással szűnik meg, 

úgy a Használó köteles a felmondás kézhezvételétől számított 5 (öt) napon belül az ingatlan eredeti 
állapotát helyreállítani, és az ingatlant (a Tulajdonos hozzájárulásával elvégzett beruházásokat 
kivéve) átvételkori állapotba helyreállított állapotban köteles a Tulajdonos részére visszaszolgáltatni 
és birtokba bocsátani. 

 
     A felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha a Használó a jelen pontban meghatározott birtokbaadási 

kötelezettségének nem tesz eleget, úgy köteles a késedelem idejére napi 3.000,- Ft, azaz napi 
háromezer forint összegű késedelmi kötbért fizetni. 

 
 
 8./ A felek rögzítik, hogy a jelen jogviszony megszűnése után a Használó cserehelyiségre vagy egyéb 

elhelyezésre nem tarthat igényt. 
 

 
 9./ A felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás szempontjából kézbesítettnek tekinthető minden olyan 

ajánlott, tértivevényes formában postai úton a jelen megállapodásban meghatározott címre megküldött 
irat, melyet a címzett átvett, vagy amelynek a kézbesítését a posta legalább két alkalommal 
megkísérelte és a küldemény a feladóhoz „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, vagy amely küldemény 
átvételét a címzett bármely okból megtagadta. 

 

 
 10./ A felek rögzítik, hogy a jelen megállapodással felmerülő jogvitáikat egyeztetés útján kívánják 

rendezni, és amennyiben az előzetes egyeztetés nem vezet eredményre, úgy együttesen, a jelenlegi 
okirat aláírásával alávetik magukat hatáskörtől függően a Budaörsi Városi Bíróság és a Budapest 
Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességének. 

 
 
 11./ A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény rendelkezései a megfelelően irányadóak. 
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12./A jelen megállapodás 3 (három) oldalból és 12 (tizenkettő) pontból áll, és a felek azt 5 (öt) mindenben 

egyező tartalmú okiraton írták alá. 
 
 
A jelen megállapodást a felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyező tartalmú 
okiratot a cégjegyzésre feljogosított képviselőik által teljes akarategységben jóváhagyólag aláírják. Felek 
kijelentik, hogy a jelen nyilatkozatukat befolyásmentesen, szabad akarattal tették, annak tartalmában 
nem tévedtek, a nyilatkozat tételére nem indította őket sem valaminek a téves feltevése, sem valamely 
várakozás, továbbá az aláírásra senki sem bírta rá őket sem jogellenes fenyegetéssel vagy tisztességtelen 
befolyással. 
 
Tárnok, 2014._______________________________ 
 
 
 
 
 

Tárnok Nagyközség Önkormányzata ____________________________________ 
képviseletében: képviseletében: 

Szolnoki Gábor Károly ???????????????? 
polgármester ügyvezető 

Tulajdonos Használó 
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