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Bevezetés

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV.  törvény,  a  helyi  esélyegyenlőségi  programok  elkészítésének  szabályairól  és  az
esélyegyenlőségi  mentorokról  szóló  321/2011.  (XII.  27.)  Korm.  rendelet  és  a helyi
esélyegyenlőségi  program  elkészítésének  részletes  szabályairól  szóló  2/2012.  (VI.  5.)  EMMI
rendelet rendelkezéseivel, Nyírtelek Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti
az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. 

Az  önkormányzat  vállalja,  hogy  az  elkészült  és  elfogadott  Esélyegyenlőségi  Programmal
összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő
intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során
bevonja  partneri  kapcsolatrendszerét,  különös  tekintettel  a  köznevelés  állami  és  nem  állami
intézményfenntartóira. 
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

A település bemutatása

Nyírtelek  város  Szabolcs-Szatmár-Bereg  megye  középső  részén,  Nyíregyházától  10  km-re
északnyugatra terül el. Közigazgatási területe 6792 ha, a 7. legnagyobb kiterjedésű település a
megyében.  Egyedi  településszerkezettel  rendelkezik,  a központi  belterülethez -  mely kertvárosi
jellegű - 14 külterületi településrész tartozik. 
A központi rész kétcentrikus, az egykori Királytelek puszta és Királytelekiszőlő területén jött létre,
mely egyre inkább összeépül. A település rendelkezik vasútállomással a Szerencs–Nyíregyháza-
és az Ohat-Pusztakócs–Nyíregyháza-vasútvonal közös szakaszán. 
A működőképes mikro-, kis-, és középvállalkozások hiánya olyan alapvető probléma, amely nem
csak  Nyírteleken,  hanem  az  egész  Nyírségi  területen  kihat  a  gazdasági  és  társadalmi  élet
valamennyi  területére.  A  térség  hosszú  távú  fejlődésének,  versenyképességének  legnagyobb
akadálya,  hogy  a  gazdasági  szerkezet  nem  optimális.  A  megyeszékhelyen  összpontosuló
nagyvállalkozások mellett nincsenek jelen a vidéki településeken azok a kis vállalkozások, melyek
egyrészről  beszállítói  kapacitást  jelenthetnének  a  nagyvállalatok  számára,  másrészt  gazdasági
eredményeikből  forrásokat  tudnának  biztosítani  a  helyi  közélet  élénkítésére,  aktív  résztvevői
lennének a helyi közösségek fejlesztéseinek. Ez a helyzet magával hozza a helyi foglalkoztatási
lehetőségek hiányát.
Nyírtelek szokatlan településszerkezetét, turisztikai szempontból érdekességét, közigazgatási és
ellátási szempontból a nehézségeit jelenti, hogy sok a külterület. Az un. „tanyabokrok” közoktatási
és szociális ellátása nem kis feladat az önkormányzat számára. 
A településen a lakónépesség 6765 fő, az állandó népesség 7082 fő. 
A születések száma 2008-tól folyamatosan csökken, 2011-ben alig haladta meg a 48 főt. 
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás

 Élve születések száma halálozások száma
természetes szaporodás

(fő)
2008 68 86 18
2009 77 89 12
2010 86 98 12
2011 48 99 51
2012 53 101 48

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Az öregedési index értéke 2008-ban ugrásszerűen nőtt, azóta stagnáló állapotot mutat, értéke 100
alatt van ugyan, de közel a százhoz.

3. számú táblázat - Öregedési index

 
65 év feletti állandó lakosok

száma (fő)
0-14 éves korú állandó lakosok

száma (fő)
Öregedési index (%)

2001 1260 1760 71,59
2008 1064 1110 95,8
2009 1061 1125 94,3
2010 1058 1082 97,7
2011 993 1021 91,3
2012 993 1023 91,2

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
Nyírtelekre főleg a közeli településekről, városokból, vagy a megyeszékhelyről – Nyíregyházáról -
költöznek,  messzebbről csak elvétve, a fővárosból vagy más, távolabbi  helyről  alig,  ahogyan a
külföldről bevándorlók száma is elenyésző.

Értékeink, küldetésünk

Az  Önkormányzat  az  esélyegyenlőségi  politikáját  munkáltatói  szerepkörben,  közvetlen
szolgáltatásai során és intézményfenntartói szerepkörben érvényesíti.  Fontos szempont, hogy a
szemléletformálásba  aktív  közreműködésre  kapjanak  lehetőséget  a  településen  működő  civil
szerveződések, elősegítve ezzel a lakosok szemléletváltását is.
A  mindennapi  működés  rendjében  a  törvényesség  betartása,  az  emberközpontúság,  a
hatékonyság  és  a  minőség  szem  előtt  tartását  tekintjük  legfontosabb  feladatunknak.  Arra
törekszünk, hogy valamennyi nyírteleki lakos érezze, hogy a hivatal - az egyéni és a települési
érdekeket egyaránt szem előtt tartva, azokat integrálva - vele együtt kíván működni.

Célok

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja

Nyírtelek  település  Önkormányzata  az  Esélyegyenlőségi  Program  elfogadásával  érvényesíteni
kívánja:

- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, 
- a diszkriminációmentességet, 
- szegregációmentességet,
- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén

a  helyzetelemzés  során  feltárt  problémák  komplex  kezelése  érdekében  szükséges
intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések
érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). 

6



A HEP helyzetelemző részének célja

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII.  27.)  Korm. rendelet  1.  § (2)  bekezdésében
nevesített,  esélyegyenlőségi  szempontból  fókuszban  lévő  célcsoportokba  tartozók  számát  és
arányát, valamint helyzetét a településen.
E mellett  célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni  a szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az
HEP IT tartalmazza.

A HEP IT célja

Célunk  a  helyzetelemzésre  építve  olyan  beavatkozások  részletes  tervezése,  amelyek  konkrét
elmozdulásokat  eredményeznek  az  esélyegyenlőségi  célcsoportokhoz  tartozók  helyzetének
javítása szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén  célként  határozzuk meg annak az együttműködési  rendszernek a  felállítását,  amely  a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-
értékelés,  kiigazítás  támogató  strukturális  rendszerét,  vagyis  a  HEP  Fórumot  és  a  hozzá
kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.
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1. Jogszabályi háttér bemutatása

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása

A helyi  esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük.
A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei, 

 a helyi  esélyegyenlőségi  programok elkészítésének szabályairól  és az esélyegyenlőségi
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének szempontjai” fejezete és 

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

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a 
 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:

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

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

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

törvény)
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
 a  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény

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

előírásaira.

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.

Nyírtelek  eddig  nem  rendelkezett  Helyi  Esélyegyenlőségi  Programmal,  így  az  intézkedések,
különböző irányú fejlesztések szinergiája, a programok rendszerszerű összehangolása még nem
történhetett meg.
Az önkormányzat  a feladat-  és hatáskörébe tartozó önkormányzati  ügyekben – törvény keretei
között  –  önállóan  mérlegelhet.  Az  állampolgári  öngondoskodás,  együttműködési  készség
erősítését szolgálja az a felhatalmazás, amely szerint a képviselő-testület – törvényi felhatalmazás
alapján  –  egyes  közszolgáltatások  igénybevételét  rendeletében  feltételekhez  kötheti,  a  helyi
szabályozási tevékenysége során az esélyegyenlőségi szempontokat is figyelembe veszi.

2012-ben  a  Képviselő-testület  elfogadta  a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és
természetbeni szociális ellátásokról szóló 25/2012.(XII.15.)  önkormányzati rendeletét. A törvényi
előírásokon túl, a rendelet célja, hogy településünkön olyan támogatási rendszer működjön, amely
az  állampolgárok  számára  a  prevenció,  a  hátrányos  helyzetből  adódó  hatások  enyhítésére
szolgálnak. A szociális ellátások, szolgáltatások középpontjában a család áll.
A köztisztaságról és a hulladékkezelésről szóló 15/2002. (IX.30.) rendeletben foglaltak szerint azok
a természetes személyek, akik egyedül élnek és 60. életévüket a tárgyévben betöltik, vagy ennél
idősebbek és havi jövedelmük a tárgyév január 1-jén nem haladja meg a 70.000.- Ft-ot, évente
február  28-ig  benyújtandó  kérelem  alapján  50  %-os  díjkedvezményben  részesülnek,  1  db  80
literes, vagy 1 db 110-120 literes edényzet esetében.
A  magánszemélyek  kommunális  adójáról  szóló  20/2012.  (XI.  29.)rendeletben  foglaltak  szerint
mentes  a  magánszemélyek  kommunális  adója  alól  az  az  ingatlan,  építmény,  amelynek
tulajdonosa, vagy tulajdontársak egyike az adóévben a 70. életévét betölti.
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2. Stratégiai környezet bemutatása

2.1  Kapcsolódás  helyi  stratégiai  és  települési  önkormányzati  dokumentumokkal,
koncepciókkal, programokkal

A Költségvetési koncepció  a következő évre vonatkozó elvégzendő feladatok közül a prioritásokat
élvező  területek  konkrét  céljait  nem  nélkülözheti.  Ahhoz,  hogy  a  település  lakosság  megtartó
képességét,  a  célcsoportok  esélyegyenlőségét  biztosítani  tudjuk,  számos  olyan  -  eddig  forrás
hiánya miatt szóba sem jöhető- beruházást kellene megoldanunk, amely ezt megalapozhatja. 

A  képviselő-testület  hosszú  távú  fejlesztési  elképzeléseit  a  Gazdasági  program  tartalmazza,
melynek prioritásai: a település működőképességének biztosítása /településüzemeltetés, oktatás-
nevelés, közművelődés, szociális és egészségügyi alapellátás, stb./; a biztonságos működéshez
szükséges  feltételek  megteremtése,  a  fizetőképesség  és  a  hitelképesség  megőrzése;  saját
bevételi  lehetőségek  feltárása,  saját  bevételek  növelése,  kintlévőségek  csökkentése,
költségtakarékos  gazdálkodás;  a  megváltozott  munkaképességű  dolgozók  foglalkoztatása  a
rehabilitációs  hozzájárulás  fizetési  kötelezettség  alóli  mentesülés  érdekében;  a  közcélú
foglalkoztatás  hatékony  kihasználása  érdekében  szociális  földprogram  indítás  lehetőségének
vizsgálata;  a  településen  tapasztalható  kritikus  belvíz  helyzet  kezelése;  a  megkezdett  és
folyamatban  lévő  beruházások  kivitelezése,  finanszírozása,  a  pályázati  források  kihasználása;
energia racionalizálás az önkormányzati intézményekben. 
A település sajátságos szerkezetében nagyarányú változásokat nem indokolt eszközölni. A több
évszázados  tanyabokor,  majorsági  rendszer  megőrzése,  infrastruktúrájának  javításával
mindenképpen  indokolt.  A  két  centrikus  belterületi  részek  összeépítésével,  egységes
településképet kell elérni, melynek centrumát a 38-as út mentén az Közösségi Ház környékén kell
kialakítani. 
A településszerkezeti  terv meghatározza a település alakításának,  védelmének lehetőségeit  és
fejlesztési  irányait,  ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási  módját,  a település
működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó
térbeli  kialakítását  és elrendezését,  az országos és térségi  érdek,  a szomszédos vagy a más
módon érdekelt  többi település alapvető jogainak és rendezési terveinek figyelembevételével  a
környezet állapotának javítása vagy legalább szinten tartása mellett. 
Településfejlesztési koncepció a település jövőbeni kialakítását tartalmazza. 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása

Az önkormányzat társulásai:
Alsó-Szabolcsi Víziközmű Beruházási Társulás; Szociális Szolgáltató Központ Fenntartói Társulás;
Nyírségi  Többcélú  Kistérségi  Társulás;  Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei  Szilárdhulladék-
gazdálkodási Társulás.

2.3  A  települési  önkormányzat  rendelkezésére  álló,  az  esélyegyenlőség  szempontjából
releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása

A  helyzetelemzés  alapját  szolgáló  statisztikai  adatokat  a  TEIR  adatbázisból,  valamint  a  helyi
nyilvántartásokból  gyűjtöttük  össze.  Felhasználtuk  az  ágazati  beszámolók  megállapításait,
szakemberek tapasztalatait.
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége

A mélyszegénység összetett jelenség, azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan a létminimum
szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek. Okai többek között
társadalmi és gazdasági hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben
mutatkoznak meg, és súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek.
A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben,
az érintettek egészségi állapotában is jelentkezik.
A  statisztikai  adatok  és  a  segélyezési  tapasztalatok  alapján  egyik  legsúlyosabb  gond  a
szegénységben  élők,  közöttük  a  roma  népesség  helyzetének  fokozatos  romlása.  Ennek
következménye  a  leszakadás,  a  kiszorulás  az  életlehetőségekből  mind  a  tanulás,  mind  a
foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások területén.

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet

A szegénység  számos társadalmi  tényező  által  meghatározott,  összetett  jelenség,  okai  között
szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult
iskolai  végzettség,  munkanélküliség,  egészségi  állapot,  a  családok  gyermekszáma,  a
gyermekszegénység, de a jövedelmi viszonyok mutatják meg leginkább.
Az  alacsony  jövedelműek  bevételeinek  számottevő  része  származik  a  pénzbeli  juttatások
rendszereiből.
Az  inaktív  emberek  között  nagy arányban  fordulnak  elő  az  alacsony  iskolai  végzettségűek,  a
megváltozott munkaképességűek és a romák. Településünkön tapasztalataink szerint a munkaerő-
piacra  jutás  fő  akadályai:  az  alacsony  iskolázottság,  a  tartós  munkanélküli  létből  fakadó
motiváltság-problémák,  a  társadalmi  előítélet  jelenléte.  A  roma  nők  iskolai  végzettsége,
foglalkoztatottsági szintje, jövedelme még a roma férfiakénál is jelentősen alacsonyabb. 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció

A  HEP  1.  számú  mellékletében  elhelyezett  táblázatokba  gyűjtött  adatok,  valamint  a  helyi
önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvény  (továbbiakban:  Flt.)  és  a  Mötv-ben  foglalt  feladatai  alapján  településünkre  jellemző
foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak
bemutatásával,  a  különböző  korosztályok,  illetve  nemek  szerinti  bontásban.  Az  elemzést
összevetjük térségi és országos adatokkal is.

A KSH adatai alapján. 2012. augusztus–októberben a munkanélküliek létszáma 481 ezer fő (2011.
év hasonló időszakának adata: 470 ezer fő)  a munkanélküliségi ráta 2012. augusztus–októberben
10,5%-os (2011. év hasonló időszakának adata: 10,6 ) volt. A férfiak munkanélküliségi rátája az
előző évhez képest nem változott, a nőké 0,6 százalékponttal csökkent. A munkanélküliek 47,5%-a
(2011.  évben  az  éves  átlag  52,9  %-a)  egy  éve  vagy  annál  régebben  keresett  állást.  A
munkanélküliség  átlagos  időtartama  18,7  hónap,  ez  egy  hónappal  kevesebb  az  egy  évvel
korábbinál. 

Nyírtelek  a  munkanélküliség  szempontjából  is  kritikus  elhelyezkedésű,  hiszen  a  térségben
általánosan  magas  az  állástalanok  száma.  2012.  év  február  végén  több  mint  72  ezer  volt  a
nyilvántartott  álláskeresők  száma  Szabolcs-Szatmár-Bereg  megyében,  csak  az  év  második
hónapja során 5.454-en kerültek a nyilvántartásába, közöttük igen magas arányú, 91,3 százalékos
volt a visszalépő munkanélküliek száma, az első alkalommal bejelentkezők pedig 473-an voltak. 

A  megyeszékhelyen  összpontosuló  nagyvállalkozások  mellett  nincsenek  jelen  a  vidéki
településeken azok a kis vállalkozások, melyek egyrészről beszállítói kapacitást jelenthetnének a
nagyvállalatok  számára,  másrészt  gazdasági  eredményeikből  forrásokat  tudnának  biztosítani  a
helyi  közélet  élénkítésére,  aktív  résztvevői  lennének  a  helyi  közösségek  fejlesztéseinek.  Ez  a
helyzet magával hozza a helyi foglalkoztatási lehetőségek hiányát.
2011.  szeptember  1.  napján  hatályba  lépett  a  közfoglalkoztatásról  és  a  közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó,  valamint  egyéb  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CVI.  törvény,  amely
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létrehozta  a  közfoglalkoztatás  új  rendszerét.  A  foglalkoztatás  szervezését  Nyírtelek  Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látta el, a munkáltatói feladatokat az érintett önkormányzati
oktatási, szociális intézmények vezetői.
2013.  március  01-től  újra  elindult  az  Első  Munkahely  Garancia  program,  melynek  keretében
bérköltség támogatás nyújtható,  amennyiben 25 év alatti  pályakezdő álláskeresőt  vesz fel  egy
munkáltató. 

3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma
és aránya nemenként

 
nyilvántartott/regisztrált 
munkanélküli összesen

180 napnál régebben regisztrált
 munkanélküli

 fő fő %
 nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen

2008 225 204 429 135 105 240 60 51,4 55,9
2009 293 327 620 201 202 403 68,6 61,7 65
2010 297 349 646 215 191 406 72,39 54,72 62,8
2011 347 318 665 178 152 330 51,29 47,79 49,6
2012 317 355 672 162 140 302 51,1 39,43 44,9

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

2012-ben  Nyírtelek  és  a  vonzáskörzetében  lévő  tanyabokrokban  összesen  672  regisztrált
munkanélküli  volt.  A  munkanélküliek  száma  a  településen  jelenleg  832  fő.  Az  állástalanok
tényleges száma ennek akár a duplája is lehet. 
Az arányokat  a közcélú munkavégzők száma jelentősen befolyásolja.  Az önkormányzat  101 fő
közcélú munkást alkalmaz jelenleg. Tartósan munkanélküli  státuszban 302 fő munkaképes korú
nyírteleki felnőtt van. Rendszeres szociális járadékot 352 fő kap.

 
Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, nyugdíj előtt álló
korosztályok,  a  gyermekvállalást  követően  a  munkaerőpiacra  visszatérő  nők,  valamint  a
megváltozott  munkaképességű  és  fogyatékos  emberek.  Alacsony  továbbá  a  15–24  éves
korosztály munkaerő-piaci részvétele is. A fiatalok távolmaradását főként az oktatási, képzési idő
meghosszabbodása  indokolja,  ugyanakkor  jelentősen  megnőtt  az  iskola  befejezése  utáni
munkahelykeresés  ideje  is.  A  pályakezdő  fiatalok  elhelyezkedését  elsősorban  a
munkalehetőségek száma, a nem megfelelő szakmaválasztás, a szakmai tapasztalat hiánya és az
iskolai  végzettség  befolyásolja.  Az  ifjúsági  munkanélküliség  strukturális  munkanélküliség,  a
munkaerőpiac  elvárásai  ma  már  nemcsak  a  végzettségre  és  a  szakképzettségre,  hanem  a
különböző személyes kompetenciákra, szakmai és gyakorlati tudásra vonatkoznak. A 8 általános
vagy annál alacsonyabb végzettségűek elhelyezkedése a munkaerőpiacon szinte lehetetlen. 

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint

Év
nyilvántartott

álláskeresők száma
összesen

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség
szerint

8 általánosnál alacsonyabb
végzettség

8 általános végzettség
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  Fő fő fő
2008 429 16 186
2009 620 17 217
2010 646 25 254
2011 665 20 240
2012 672 24 244

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nyírtelek  Város gazdasági  programjának első  számú prioritása a foglalkoztatás  megtartása és
növelése.  Fontos  feladat  az  ipari  terület  fejlesztése.  A  helyi  foglalkoztatás  megőrzésének,
bővítésének programja keretében törekedni kell a közfoglalkoztatás hatékonyságának növelésére,
a meglévő munkahelyek megtartására, a foglalkoztatás bővítésére.  A településünkön hátrányos
megkülönböztetés a foglalkoztatás területén nem tettenérhető.

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

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény az elmúlt években is többször is
módosították, melynek előírásait a Képviselő-testület  egyes szociális ellátások helyi szabályairól
szóló 25/2012.(XII.15.) önkormányzati rendeletébe épített be. 
Az  aktívkorúak  ellátásának  körében  megállapított  rendelkezésre  állási  támogatást  felváltotta  a
bérpótló  juttatás,  amelynek  feltételei  több  helyen  is  átalakultak.  Alapvető  módosítás,  hogy  a
bérpótló  juttatásra  való  jogosultságot  évente  felül  kell  vizsgálni,  míg  a  rendelkezésre  állási
támogatást csak kétévente kellett. A két felülvizsgálat között eltelt időben minden támogatottnak
legalább  30  nap  munkaviszonyt  kell  létesítenie,  olyan  módon,  hogy  az  igazolható  legyen  a
felülvizsgálatkor.  Erre  lehetősége  van  több  módon.  Nyílt  munkaerőpiacon  folytat
keresőtevékenységet, egyszerűsített foglalkoztatottként létesít munkaviszonyt, háztartási munkát
folytat, munkaerő-piaci programban vesz részt, közérdekű önkéntes tevékenységet folytat, vagy
közfoglalkoztatásban  vesz  részt.  Az  önkormányzat  rendeletében  a  bérpótló  juttatásra  való
jogosultság egyéb feltételeként írja elő, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a
lakókörnyezete  rendezettségének  biztosítására  vonatkozó,  a  rendeletében  megállapított
feltételeket teljesítse. 
Rendszeres szociális  segélyre lehet  jogosult,  aki  egészségkárosodott,  vagy aki  az 55.  életévét
betöltötte, vagy aki az önkormányzat rendeletében meghatározott, feltételeknek megfelel. 
Az  aktívkorúak  ellátásában  részülőknek  továbbra  is  előírás  a  munkaügyi  központokkal  való
együttműködés, míg az egészségkárosodott személyek kivételével a rendszeres szociális segélyre
jogosultak az arra kijelölt szervvel kötelesek együttműködni. 

Az álláskereső részére álláskeresési ellátásként álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési
segély,  valamint  költségtérítés  jár.  Az  álláskeresési  járadék  maximum  90  nap  lehet,  a
munkaerőpiaci járulékalap 60 %-a, legfeljebb a minimálbér 100 %-a. 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció

Önkormányzatunk önkormányzati bérlakással nem rendelkezik.  
A szociálisan rászorulók esetében a normatív lakásfenntartási  támogatási rendszer működik.  A
havonta történő természetbeni ellátásokkal csökken a lakáskiadások mértéke. Az elmúlt két évben
a valamely közüzemi szolgáltatás felé hátralékkal rendelkező állampolgárok száma nőtt. Pontos
adattal nem rendelkezünk, ugyanis a szolgáltatók nem adnak tájékoztatást az adósságállományról.
A  lakásviszonyok  jellemző  problémái  a  közműdíj-,  illetve  lakáshitel-tartozások,  hátralékok
felhalmozódása.
A legveszélyeztetettebb csoportok a kedvezőtlen jövedelmi helyzetű családok, a nagycsaládosok,
a lakásfenntartási nehézséggel küzdők, a súlyos betegséggel küzdő családok. Egyéb lakáscélra
használt nem lakáscélú ingatlannal nem rendelkezik az önkormányzat. 
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3.5 Telepek, szegregátumok helyzete

A  szegregátumokban  a  lakásállomány  10-12  %  komfort  nélküli,  félkomfortos,  lakhatásra  alig
alkalmas szükséglakás. 
Alapvető  problémák:  a  lakások  komfortfokozata  nem  elfogadható  (hiányoznak  az  alapkomfort
feltételei:  fürdőszoba  és  belső  WC,  helyenként  külső  sincs);  a  lakások  leromlott  állapotúak
(elhanyagolt, felújítások elmaradtak, stb.); a lakás elhelyezkedése (megközelíthetőség, környezeti
problémák, stb.); a lakás nagysága nem megfelelő (zsúfolt, magas laksűrűség); nincs bérlakás.
Egyes  külterületi  részek  megközelítése  rossz  idő  esetén  nem  megfelelő,  a  tömegközlekedés
nehézkes,  egyes  településrészeken  nem  megoldott.  A  közszolgáltatásokhoz  való  hozzáférést
nehezíti a településközpontba való bejutás módja, költségessége.
A szemétszállítás nem minden településrészen megoldott.

Az  adatok  alapján  Nyírtelek  területén  3  olyan  terület  azonosítható  be,  amely  egyértelműen
szegregált területnek minősül. Ezeken a területeken tehát az aktív korú népességen belül (15-59
éves  korosztály)  a  legfeljebb  általános  iskolai  végzettséggel  rendelkező  és  rendszeres
munkajövedelemmel  nem rendelkező  személyek  aránya  meghaladja  az  50 %-ot,  és a  kritikus
terület lakónépessége meghaladja az 50 főt.
A beazonosított szegregátumok: Görögszállás, Belegrád, Alsósóskút.
A  közszolgáltatások  közül  a  Nyírteleki  Szociális  Szolgáltató  Központ  az  alábbi  személyes
gondoskodást  nyújtó  ellátásokat  biztosítja  a  szegregátumok  területén:  étkeztetés,  házi
segítségnyújtás,  szociális  információs  szolgáltatás,  családsegítő  és  gyermekjóléti  szolgáltatás,
közösségi  ellátás.  Óvodai  feladatellátási  hely  Belegrádon  van.  Görögszálláson  Nyírtelek  Város
Önkormányzata tart fenn közösségi házat. A szociális ellátását részben a Filadelfia Evangélikus
Gyülekezet biztosítja. Görögszálláson háziorvos van, aki a gyermekorvosi feladatokat is ellátja.
Az  egyéb,  bölcsődei,  oktatási-nevelési  es  egészségügyi  szolgáltatásokat,  illetve  a  közösségi,
közművelődési funkciókat a központi részen tudja elérni a szegregátum lakossága.

A  legfontosabb  problémák  a  szegregátumok  területén  népszámlálási  adatok,  valamint  az
önkormányzati adatok alapján: magas az alacsony iskolai végzettségűek aránya; magas a HHH
gyermekek  száma,  alacsony  a  foglalkoztatottak  aránya;  kiugróan  magas  az  alacsony
komfortfokozatú lakások aránya; az egy lakásra jutó segélyek aránya magas.
Ezzel  szemben  nagyon  jó  a  területen  élő  lakosság  demográfiai  összetétele:  alacsony  az
időskorúak aránya a lakónépességen belül, magas az aktív korúaké és a fiatalkorúaké.

A  szegregációval  veszélyeztetett  területeken  megfigyelhető  a  hátrányos  helyzetű  lakosság
számának  folyamatos  növekedése,  amely  abból  adódik,  hogy  a  lakások  értéke  alacsony,
viszonylag könnyen megfizethető. 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés  

A nyírteleki állampolgárok az egészségügyi alapszolgáltatásokat helyben elérik, az Önkormányzat
minden  kötelező  feladatát  ellátja.  A  szakellátáshoz  való  hozzáférést  segíti  a  tanyagondnoki
szolgálat, illetve a Nyírteleki Civil Centrum, akik az idős, beteg emberek szállítását segítik. 
Nyírtelek  Város  Önkormányzata  a  Jósa  András  Oktatókórházzal  karöltve  minden  évben  két
helyszínen (Belegrád,  központi  belterület) kihelyezett  tüdőszűrést  szervez a lakosság számára,
melyhez igény szerint gyakran párosul látásvizsgálat és érrendszeri vizsgálat is.  Rehabilitációra,
fejlesztésre a megyeszékhelyen van lehetőség.

Az  egy  háziorvosra  jutó  lakosok  száma  átlagosan:  2050  fő.  A  három  körzet  ilyen  irányú
leterheltsége  nem  egyenletes.  A  görögszállási  körzethez  tartozók  száma  kevesebb.  A
gyermekorvosi körzethez 1050 fő tartozik. Az ügyeleti rendszer a kistérségi összefogással, illetve
nappali  folyamatos  helyi  ellátással  (ünnepnapokon  és  munkaszüneti  napokon  is)  megoldott.  A
fogorvosi körzethez tartozók száma igen magas, amely az ellátás színvonalára is hatással van.
Nem megoldott a hétvégi fogorvosi ügyelet. 4 körzeti védőnő a gyermekorvossal, külterületen a
háziorvossal  szoros együttműködésben végzi  munkáját.  Tevékenységükkel  a település egészét
lefedik, az érintett családok (anyák, várandósok, gyermekek) részére elérhetőek.

13



A személyes gondoskodást  nyújtó szociális  szolgáltatásokhoz a Nyírteleki  Szociális  Szolgáltató
Központ,  a  Civil  Centrum  és  a  Filadelfia  Evangélikus  Gyülekezet  biztosítja  az  állampolgárok
számára  az  egyenlő  esélyű  hozzáférést.  Ide  sorolható:  a  szociális  étkeztetés,  a  házi
segítségnyújtás,  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás,  idősek  nappali  ellátása,  fogyatékosok
nappali intézménye, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, és az idősek otthona. A
szociális ellátások és a szolgáltatások összehangoltan, koordináltan működnek, igyekeznek lefedni
a szociális szükségleteket.

Az önkormányzat a köznevelési intézményekben, bölcsődében és idősek otthonában megszervezi
a  közétkeztetést,  amely  megfelel  az  érintett  korosztály  egészséges  étrendjére  vonatkozó
elvárásoknak. A szolgáltató minőségi és mennyiségi ellenőrzése nem megoldott.

Az önkormányzati sporttevékenység magában foglalja a testnevelés és sportkultúra valamennyi
formáját,  a  gyermekek  és  felnőttek  testkulturális  és  szabadidős  tevékenységétől,  rendszeres
testmozgásától  a technikai  és szellemi sportokon át  a versenysportig,  beleértve a testnevelés,
testedzés  és  az  egészségmegőrzés  minden  kapcsolódó  területét. Az  Önkormányzat
sportlétesítmény hálózatát az alábbiak alkotják: Dózsa Gy. utcai sportcentrum, amely 2010. évben
műfüves focipályával  bővült,Petőfi úti  sportpálya,   „City”pálya,  Belegrád,  Bedőbokor,  Varjúlapos
sportpálya, KOVI Sportcentrum (magántulajdonú).

A települési ellátórendszer elemei mindenki számára hozzáférhetők, egységes, egymásra épülő
szolgáltatásokat  nyújtanak.  Az  ellátórendszer  hatásossága  és  hatékonysága  mérhető  azzal  is,
hogy  az  egészségügyi,  az  oktatási-  közművelődési-,  sport-  és  a  foglalkoztatási  intézmények,
szervezetek a szakmai programjuk megvalósítása során együttműködnek.

A pénzbeli ellátások és a közszolgáltatások szervezése során pozitív diszkriminációval segítjük a
célcsoporthoz tartozókat.

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása

A közösségi élet színterei sokrétűek, ilyenek a lakóközösségek, a munkahelyek, önkormányzati
intézmények, a templomok, a civil szervezetek. A város lakosságának egészségét, gazdasági és
társadalmi  jólétét,  életminőségének javítását  úgy lehet  biztosítani,  ha tevékenységeink során a
környezet és fejlődés, illetve a gazdaság, társadalom és környezet problémáit együtt kezeljük.
Az elfogadott  Szabályozási  Terv alapján folytatjuk az egész város,  ezen belül  a  Városközpont
fejlesztését.  Tovább  fejlesztjük  a  központi  tereket,  közterületeket.  Megóvjuk  és  fejlesztjük,
korszerűsítjük a város oktatási és nevelési intézményeit, az egészségügyi intézményeket, a helyi
építészeti értékeket. 
A várost körülölelő természeti értékeink és mezőgazdasági termőföldjeink megközelítését szolgáló
földutak állagát megóvjuk. Célunk a helyi közösségek erősítése, közösségi színterek kialakítása,
működtetése.  A  kulturális  élet  eseményei  közül  kiemelkedik  az  évente  megtartott  Anna-búcsú
(Városnap). A város havi lapja a Nyírteleki Nyitogató. Ebből az itt élők minden fontos információt
megtudhatnak. Az évenként megjelenő Eseménytár összefoglalja,  és képekkel illusztrálja az év
történéseit. 
Húsznál  több  civilszervezet  működik  a  településen.  Közülük  néhányan  aktívak,  sokszínű
tevékenységeikkel  a  város  fejlődéséhez  járulnak  hozzá.  A  szolidaritás  és  felelősség  mind
magánemberekben,  mind  a  gazdasági  szervezetekben  kis  mértékben  van  jelen.  Jellemzően
rendezvényekre történő felajánlások, tombolaajándékok formájában nyilvánul meg. Az önkéntes
munka civil kezdeményezésre most kezd megjelenni a településen. 
A helyi kötelező közszolgáltatási feladatok megszervezése, a humán szolgáltatások, a szociális
és  gyermekjóléti  ellátások,  a település  üzemeltetési  feladatai,  a közterületek  tisztántartása
biztosított.  melyről  az  önkormányzat  részben,  mint  intézményalapító  és  fenntartó,  részben
szolgáltatási szerződés útján gondoskodik.  Az egyes feladatok ellátása során együttműködik a
civil  szervezetekkel,  gazdasági  társaságokkal,  a  történelmi  egyházakkal,  a  nemzetiségi
önkormányzattal  és  egyéb  szervezetekkel.  Alapvető  cél  az  állampolgári  elégedettség,  a  jó
közérzet elérése, fenntartása.

3.8  A  roma  nemzetiségi  önkormányzat  célcsoportokkal  kapcsolatos  esélyegyenlőségi
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
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Nyírtelek Város Önkormányzata és Nyírtelek Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata között a
pénzügyi és gazdálkodási operatív feladatok ellátásának szabályozása érdekében együttműködési
megállapodás jött létre.

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során
településünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

Tartós munkanélküliség közfoglalkoztatás fejlesztése, szociális
földprogram, szociális bolt, képzések

cigány nemzetiségi önkormányzat passzivitása bevonása a problémák közös megoldásába,
közös célok megfogalmazása

A roma népesség hátrányos helyzete több,
egymással szorosan összefüggő társadalmi,

gazdasági probléma eredője. Csak a több
problématerületre az oktatás, foglalkoztatás,
szociális és egészségügyi területre egyszerre

koncentráló, átfogó problémakezelési
megoldások, komplex programok vezethetnek

eredményre.

Pályázati források kihasználása egy teljes körű
szociális,  képzési,  foglalkoztatási  projekt
megvalósításához.

A lakosság egészségügyi állapota nem jó Egészségügyi szűrések népszerűsítése.
Az egészségtudatos életmódra nevelés a

gyermekek és a felnőttek körében is, annak
tudatosítása, hogy a szűrővizsgálatokon való

mind nagyobb számú megjelenés az
egészségesebb életet, a várható élettartam

megnövekedését eredményezheti.
A hátrányos helyzet generációkon keresztül

öröklődik
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások

bővítése.
Felzárkóztatási, fejlesztési programok

szervezése, élhetőbb környezet.
elzártság Település élhetőbbé tétele, identitástudat

erősítése
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori
megoszlása, demográfiai trendek stb.)

A gyermekek létszáma kisebb-nagyobb változásokkal az évek összességében stagnáló állapotot
mutat.  A  születési  adatok több évre  visszamenően kisebb  változásokkal  átlagosan  állandónak
mondható születési rátát mutatnak.
Nyírtelek város 18 éven aluli népességének száma 1384 fő, míg közülük, 1021 fő 14 éven aluli
gyermek. A gyermekkorú lakosság száma közel azonos az előző évekhez képest.
A 0-2 évesek száma 197 fő, a 3-6 évesek száma 254 fő, az általános iskolás korosztályban a
diákok  száma  586  fő.  A  15-18  éves  korosztály  350  főt  számlál.  A  0-18  éves  korosztály
összességében 1387 fő 2012. december végi adatok alapján.

A pénzbeli ellátások és a gyermekvédelmi alapellátások célja a családok szociális helyzetének és
nevelési-gondozási funkciójának megerősítése, a gyermek helyes irányú fejlődésének elősegítése.
A gyermekvédelmi törvény, a végrehajtására kiadott kormányrendelet, valamint a gyermekvédelem
helyi szabályairól szóló többször módosított 16/2003. (VIII.19) önkormányzati rendelet tartalmazza
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás igénylésének
és folyósításának feltételeit. 
2012.  december 31-én rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 658 fő gyermek részesült.
(2011 évben 785 fő gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.)

Az önkormányzat az időszakosan létfenntartási gondokkal küzdő vagy létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli  élethelyzetbe került  gyermeket  gondozó családok részére rendkívüli  gyermekvédelmi
támogatást nyújt, amelynek teljes fedezetét saját költségvetéséből biztosítja. Elsősorban azokat a
gyermekeket, illetve családokat kell alkalmanként rendkívüli támogatásban részesíteni, akiknek az
ellátásáról  más módon nem lehet  gondoskodni,  illetve  az alkalmankénti  többlet  kiadások miatt
anyagi segítségre szorulnak. A támogatásban részesülhet a szociális válsághelyzetben lévő anya
gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz való
hozzájárulásként - a családoknak kizárólag átmeneti segítséget jelenthet ez a támogatási forma. A
rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatást  általában,  családban  jelentkező  nagyobb  kiadások
fedezetére, gyógyszerek kiváltására, tartós- és egyéb élelem, tüzelő vásárlására kérik.  

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
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Már születésünk pillanatától esélyegyenlőtlenség állhat fenn, hiszen nem mindegy, hogy milyen
családba születünk, hazánk melyik térségében, tanyán, kis vagy nagy településen, kisvárosban
avagy nagyvárosban.
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Nyírteleken  a  gyermekek egyharmada olyan  családban  nevelkedik,  amelyben  egyáltalán  nincs
aktív kereső, több mint egynegyede kizárólag szociális jövedelemből él.  A sikeres szocializáció
szempontjából mindenképpen igen kedvezőtlen mindez, hiszen ezeknek a családoknak az anyagi
helyzete kedvezőtlenebb,  mint a munkával rendelkezőké,  nem számíthatnak a munkahely adta
kapcsolati tőkére, a gyermekek számára hiányzik a rendszeres munkával rendelkező felnőtt minta,
ami  a  munkaerőpiacra,  a  munkahelyre  való  beilleszkedés  egyik  alapvető  feltétele  és  fontos
motiváló  tényezője.  A szegénységben felnövekvő gyermekek gyakran  olyan  tartós hátrányokat
szenvednek el, melyek alapvetően meghatározzák és behatárolják későbbi lehetőségeiket is. A
gyermekek  megfelelő  fejlődéséhez  a  fizikai  bajok  elkerülése  mellett  a  mentális  egészség  is
nélkülözhetetlen. A vezetékes víz, a lakáson belüli WC és fürdőszoba hiánya 20-30%-uk esetében
a mindennapi életet nehezítő tényező.

A  roma  háztartásokban  élő  gyermekek  jövedelmi  helyzetüket  és  a  felnőttek  munkaerő-piaci
helyzetét  tekintve  kedvezőtlenebb  helyzetben  nevelkednek.  Az  ezekben  a  háztartásokban  élő
gyermekek több mint kétharmada inaktív családban él.
A helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családot a gyermek
nevelésében,  és  a  veszélyeztetettség  megelőzését  szolgálja.  A  megelőző  tevékenység  a
köznevelési,  egészségügyi,  szociális intézményhálózaton keresztül (esetenként civil szervezetek
bekapcsolódásával) valósul meg, és az egyes ágazatok együttműködésén alapul. Városunkban a
gyermekvédelmi  alapellátások  kiépültek,  a  preventív gyermekvédelem  minden  gyermekekkel
foglalkozó intézményben, szakmai programban jelen van. 

Hátrányos helyzetű kisgyermekek fejlődését segítette az a több mint 37 millió forintos pályázat,
amelyet 2012. januárban zártak Nyírteleken. A projektnek köszönhetően egy Gyerekház kezdte
meg működését még 2009-ben Görögszálláson, ahol a nehéz körülmények között élő családok
gyermekei számára biztosítottak olyan szolgáltatásokat és foglalkozásokat, amelyek hozzájárulnak
későbbi  iskolai  tanulmányaik  sikeréhez.  A  megnyitása  óta  a  Görögszálláson  élő  5  év  alatti
gyerekek közül több mint ötvenen látogatták a segítő intézményt.

Nincs a településen magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek.

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
Lásd a  4.1 alatt.

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

A védőnői ellátáshoz történő hozzáférés feltételei megfelelőek, évek óta 4 a védőnői álláshely van
Nyírteleken, a védőnők leterheltsége egyenletesnek mondható.

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma

 védőnői álláshelyek száma
Egy védőnőre jutó gyermekek

száma
2008 3 339
2009 4 267
2010 4 258
2011 4 256
2012 4 254

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

A gyermekorvosi  körzethez 1050  fő  tartozik.  Az  ügyeleti  rendszer  a  kistérségi  összefogással,
illetve nappali folyamatos helyi ellátással (ünnepnapokon és munkaszüneti napokon is) megoldott.
A  gyermekjóléti  szolgáltatás  kistérségi  társulásban  biztosított  Nyírtelek  Város,  Kálmánháza
Község, Nagycserkesz Községek, Nyírtúra község, Sényő község területén.
A  Gyermekjóléti  Szolgálat  Nyírtelek,  Iskola  u.  4-6.  sz.  alatt  a  Nyírteleki  Szociális  Szolgáltató
Központ épületében, jól megközelíthető helyen található. Az intézmény akadálymentesített, ezáltal
a  mozgássérült  ügyfelek  számára  is  biztosított  a  szolgáltatás  igénybe  vétele.  A  kistérségi
társulásban érintett településeken a feladatot 6 fő családgondozó látja el, közülük 2 fő Nyírtelek
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Város  gyermekjóléti  szolgálatánál,  akik  közül  1  fő  a  telephely  és  a  területi  irodákat  magában
foglaló szakmai egység vezetéséhez kapcsolódó feladatokat is ellátja. 
A  szolgáltatások  sokrétűek.  A  gondozási  és  szolgáltatási  tevékenység  mellett  szervezési
feladatokat  is  ellát  a  gyermekjóléti  szolgálat.  A  szervezési  feladatkör  magába  foglalja  a
jelzőrendszer koordinálását is. Az éves gyermekvédelmi rendszer működéséről szóló beszámoló
adatait  és  tapasztalatait  értékelve  meghatározhatóak  a  veszélyeztetettségi  okok,  figyelve  arra,
hogy egy-egy gyermek, fiatal több szempontból is érintett lehet,  a veszélyeztetettségi tényezők
halmozottan  jelentkeznek.  Tapasztalható,  hogy  minden  erőfeszítés  ellenére  egyre  nagyobb
méreteket öltenek a gyermekekkel kapcsolatos problémák. Sok család él  a gyermek fejlődését
nehezítő körülmények között nélkülözésekkel küszködve, mélyszegénységben. A problémák egyre
súlyosabbak,  összetettebbek.  A  helyi  gyermekvédelemben  dolgozó  szakemberek  tapasztalata
szerint  nem  változott  az  a  tendencia,  hogy  a  veszélyeztetettség  okai  között  kimagaslóan  a
szociális helyzet a meghatározó.
Nyírteleken  kapcsolattartási  ügyelet  is  működik  melynek  célja,  hogy  a  gyermek  válás  után  is
kapcsolatban maradjon a szüleivel, nagyszüleivel, testvéreivel. Ha a gyermeknek ez az alapvető
joga valamely ok miatt  nem biztosított, mediátori segítség, semleges hely,  a gyermek számára
természetes környezet (játékokkal berendezett külön szobát), szakképzett szakemberek segítsége
vehető igénybe. A kapcsolatügyelet lehetőséget biztosít a nevelőszülőnél elhelyezett gyermek vér
szerinti szüleivel történő kapcsolattartásra is.
A  családgondozó  a  segítséget  nyújt  a  családoknak  az  aktuális  ügyek  intézésében,  kérelmek
megírásában, nyomtatványok kitöltésében, és a támogatások célszerű felhasználásában. 
A Gyermekjóléti Szolgálat együttműködik a válsághelyzetben lévő várandós anyákkal, tájékoztatja
az  őt  és  a  magzatot  megillető  támogatásokról,  ellátásokról,  közreműködik  problémái
megoldásában. Szükség esetén segíti a születendő gyermek örökbefogadását.
A Gyermekjóléti Szolgálat a település ellátórendszerének egyik fontos pillére. 

A  helyi  gyermekvédelmi  rendszer  sajátossága,  hogy  minden  gyermek  számára  gondoskodást
nyújt,  ugyanakkor  fokozott  védelemben  részesíti  az  arra  rászorulókat.  A  különböző  ágazatok
együttműködnek  és  egymást  segítik.  Az  egyes  szolgáltatások,  ellátások  szociális  rászorultság
alapján, más ellátások ún. alanyi jogon járnak a gyermekek részére.
A gyermekvédelemben dolgozók együttműködése megfelelő. A prevenció érdekében a jövőbeni
célok  között  szerepel:  a  gyermeknevelési-  szociális-  egészségügyi-  életmódformáló-
ismeretterjesztő- mentálhigiénés- családtervezési tanácsadások, játszóház- önismereti csoportok
működtetése;  családterápiás  szolgáltatás  kialakítására;  szimmetrikus  partneri  kapcsolatok
kialakítása;  a  megjelenő  pályázatok  figyelésével  és  felhasználásával  meg  kell  teremteni  a
gyermekek  nyári  felügyeletének,  étkeztetésének,  táboroztatásának  anyagi  alapját;  nagyobb
hangsúlyt kell fordítani a fiatalok egészségnevelésére és a felvilágosító tevékenységekre; fokozott
figyelmet  kell  fordítani  a  gyermekvédelmi  törvényben  meghatározott  jelzőrendszer  tagjai  által
történő  jelzésadási  kötelezettség  szigorú  betartására;  a  jelzőrendszeri  tagok  közös
családlátogatására.

A  gyermekek  egészséges  fejlődésének  alapfeltétele  az  egészséges  étkezés.  A
mélyszegénységben  élő  gyermekek  közül  otthon  sokan  nem  jutnak  megfelelő  mennyiségű
egészséges  táplálékhoz.  Ezért  nagy  jelentőségű  az  önkormányzat  által  szervezett,
intézményekben történő közétkeztetés. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
bölcsődés, óvodás és általános iskolás gyermekek térítésmentesen étkezhetnek.

4.4  A  kiemelt  figyelmet  igénylő  gyermekek/tanulók,  valamint  fogyatékossággal  élő
gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége

A településen hátrányos helyzetű a 0-18 éves korosztály több mint fele. A halmozottan hátrányos
helyzetűek felmérése nem teljes körű. Ez részben annak is betudható, hogy a településszerkezet
bonyolultsága és az alacsony jövedelmi helyzet miatt az utazást a szülők nem vállalják. 
A halmozottan hátrányos  helyzetű  gyermekek,  tanulók  nyilvántartása  a  szülő  által  önkéntesen
benyújtott  nyilatkozat  alapján  történik.  A  sajátos  nevelési  igényű  (SNI)  tanulók,  gyermekek
oktatását minden köznevelési intézmény vállalja.

A településen egy bölcsőde működik, az óvoda központi épületében, önkormányzati fenntartásban.
Az óvodai ellátás három tagintézményben zajlik. Nyírtelken egy általános iskola van. Az alapfokú
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művészetoktatást  kiszervezték.  A  közoktatási  szakszolgáltatásokat  a  település  intézményeiben
jelenleg  még a  NYITÖT keretén belül  az  Egységes  Pedagógiai  Szakszolgálat  biztosítja.  2013
januárjától a SNI gyermekek ellátása nem megoldott. Családi napközi és házi gyermekfelügyelet
nincs a településen. Családok átmeneti otthona Nyíregyházán érhető el legközelebb.

Az  önkormányzat  fenntartásában  működő  óvoda  infrastrukturális  helyzete,  eszközellátottsága
egyenletesnek mondható. A Petőfi Sándor utcai és a Belegrádi Tagóvodák 108 % illetve 124 %-os
kihasználtsággal  működnek,  a  székhely  intézmény  kihasználtsága  100,9  %-os.  A  teljes  körű
beóvodázás  nem valósult  még meg Nyírteleken,  ezért  férőhelyek  bővítésére  van szükség.  Az
óvodai  csoportokban  a  halmozottan  hátrányos  helyzetű  gyermekek  elhelyezése  egyenetlen.
Sajátos nevelési igényű gyermeket nem nevelnek. 
Az integrációt  segítő módszertanokat  csak a Belegrádi  tagóvodában sajátították el  az óvónők.
Logopédus, fejlesztőpedagógus kevés óraszámban ugyan, de minden tagintézményben dolgozik.

4.4.4. számú táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele

2012-2013. év 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves
 Összese

n
Székhely     
Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma  - 20 38 32 23 113 
Más településről bejáró gyermekek létszáma - 1 - 1 - 2 

Az intézménybe beíratott, 20%-ot meghaladóan
hiányzott  gyermekek  száma  (az  adott  évből
eltelt időszakra vetítetten)

- - 2 - -  2

A  beíratott  gyermekek  közül  a  hátrányos
helyzetűek létszáma

 - 10 19 15  9  53

A  beíratott  gyermekek  közül  a  halmozottan
hátrányos helyzetűek létszáma

 - 2 2 2 2  8

 Tagóvoda       

Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma  1 15 24 25  24 90 
Más településről bejáró gyermekek létszáma  -  - 3 - -  3

Az intézménybe beíratott, 20%-ot meghaladóan
hiányzott  gyermekek  száma  (az  adott  évből
eltelt időszakra vetítetten)

 -  -  1 2  - 3 

A  beíratott  gyermekek  közül  a  hátrányos
helyzetűek létszáma

 - -  7 12  9  28

A  beíratott  gyermekek  közül  a  halmozottan
hátrányos helyzetűek létszáma

- - 7 11 8  26

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

Belegrádon az óvoda épülete régi, nem óvoda céljára épült. A csoportszobák kicsik, az épület nem
felel  meg az  Európai  Uniós  elvárásoknak.  Az  Önkormányzat  kisebb  felújításokkal  tud  minden
évben javítani valamit a körülményeken, vagy az állagmegőrzéssel konzerválni az állapotot, hogy
a  gyermekek  ellátása  kielégítő  legyen.  Három  óvónő  viszi  a  30  fős  csoportot,  amelyben  28
gyermek  hátrányos  helyzetű  26  gyermek  halmozottan  hátrányos  helyzetű  (86,66%).  A
tagintézmény  körzetében  51  óvodás  gyermek  van,  közülük  40  fő  a  halmozottan  hátrányos
helyzetű. 21 fő nem jár óvodába. Ennek okán is feltétlenül szükséges az új óvodaépület, hiszen a
teljes beóvodázás elérése esetén a jelenlegi épületben a gyermekeket nem lehet elhelyezni, mert
nem férnek el a már most is szűkös terek miatt. 
A  Petőfi  utcai  Tagintézmény épülete  1890-ben épült,  uradalmi  épület  volt,  nem óvoda  céljára
készült. Állagmegóvása az Önkormányzatnak jelentős anyagi ráfordítást jelent.  A nevelőtestület
szakképzett  óvónőkből  áll,  négy  óvónő  gondoskodik  a  gyermekekről.  A  tagintézménybe  60
kisgyermek jár a (körzetben 70 óvodás van), közöttük 38 fő a hátrányos helyzetű, a halmozottan
hátrányos helyzetűek aránya 5%. Más településről  két óvodás jön az intézménybe,  mindketten
hátrányos helyzetűek, egyikük szülei iskolázatlanok.
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A székhelyintézménybe 113 gyermek jár, akiknek több mint fele HH, a HHH gyermekek aránya
7%. 

Az integrációt  segítő módszertanokat  csak a Belegrádi  tagóvodában sajátították el  az óvónők.
Logopédus, fejlesztőpedagógus kevés óraszámban ugyan, de minden tagintézményben dolgozik.

Az  általános  iskola  371  tanulója  közül  a  hátrányos  helyzetű  tanulók  száma  251  fő,  ebből  a
halmozottan hátrányos helyzetűek száma 157 fő.
Az adatok alapján az általános iskoláskorú gyermekek közül integrált oktatásban részesülő 13 fő
(3,5%) sajátos nevelési  igényű tanuló. Az integráltan nem oktatható SNI tanulók Nyíregyházán
teljesítik tankötelezettségüket. 

Az iskolában rendelkezésre áll tornaterem és számítógépes terem mindkét intézményegységben
(alsó, felső tagozat). A 2011/12-es tanévtől emelt szintű oktatást vezettek be.
Az  osztályszervezés  során  minden  évfolyam  tekintetében  megfigyelhetők  különbségek  a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek elosztásában. Az alsó tagozaton ez jellemzőbb, mint a
felsőben.  Az  emelt  szintű  tanterv  szerint  oktató  első  évfolyamon  a  különbség  24,52%,  ami
megközelíti a törvényességi határt. Az iskola által nyilvántartott továbbtanulási mutatók szerint, a
diákoknak csak elenyésző hányada jut  el  gimnáziumba.  Szakközépiskolába az elmúlt  évben a
diákok  nem  egész  egynegyede  jutott  el.  A  tanulók  fele  a  szakiskolákban  tanul  tovább.  A
lemorzsolódási mutatókat vizsgálva megállapítható, hogy a diákok közül évente néhányan buknak
csak meg. 
A  szervezett  tanórán  kívüli  programok  sikerének  egyik  akadálya,  hogy  közigazgatásilag  14
településrész  tartozik  az  önkormányzathoz:  Alsósóskút,  Belegrád,  Felsősóskút,  Jakusbokor,
Szekeresbokor,  Dankóbokor,  Bedőbokor,  Ferenctanya,  Görögszállás,  Varjúlapos,  Gyulatanya,
Pallagpuszta,  Horváthbokor,  Veres  Péter-lakótelep.  Ezek  a  szétszórt  településrészek  adják  az
intézmény beiskolázási körzetét. A tanyabokrokban élő gyermekek szüleinek foglalkozását tekintve
a fizikai dolgozók aránya igen magas százalékban állapítható meg. A szülők iskolázottsága igen
vegyes: a felsőfokú végzettségűek vannak a legkevesebben, középfokú végzettséggel, szakmával
nagyrészt rendelkeznek. Az alacsony iskolázottság a külterületeken élők körében gyakori.

A  kompetenciamérési  adatok  szerint  az  országos  átlagtól  az  iskola  diákjai  minden  évben
elmaradnak matematikából és szövegértésből is, minden vizsgált évfolyamban. A hh/hhh diákok
kompetenciamérési  eredményeit  nem  tartják  elkülönítve  nyilván  az  iskolában,  így  számukra
nehézkesen tervezhetőek célirányos fejlesztő programok, ezért az intézmény a kompetenciamérés
eredményét figyelembe véve, a szükséges területekre fejlesztési programot készít. 
Az  iskolában  tanító  pedagógusok  közül  az  elmúlt  években  többen  vettek  részt  szakirányú
továbbképzéseken  (gyógypedagógiai  asszisztens,  mentálhigiénés  képzés,  a  tanulási  zavarok
felismerése,  fejlesztő  pedagógus).  A  gyermekvédelmi  feladatokat  tagintézményenként  1-1  fő
félállású pedagógus látja el mindkét telephelyen. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök fontos
feladatot  látnak el  a köznevelési  intézményekben a veszélyeztető  körülmények feltárása,  ezek
megszüntetése,  kialakulásuk  megelőzése  területén  éppúgy,  mint  a  drogprevenciót,
egészségnevelést illetően. Hátrányos megkülönböztetés, jogellenes elkülönítés nem valósul meg
az oktatás területén.

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

A  köznevelési  rendszer  átalakításával
önkormányzat  fenntartó  státuszból  működtetői
státuszba került. 

Újra kell gondolni azokat a feladatokat,
programokat, támogatási rendszert, amelyet az

Önkormányzat, mint fenntartó biztosított.

Egységes fogalomrendszer hiánya Rendszeres szakmaközi találkozók szervezése
A beóvodázás nem teljes körű Férőhelyek bővítése
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HH és HHH gyermekek magas száma Szabadidős  programok  szervezése,
biztonságos, kulturált színterek működtetése.

A hátrányos helyzetű gyermekekkel és
családjukkal foglalkozó szakemberek
továbbképzése a hátrányos helyzetű

gyermekek nevelését, személyiségfejlesztését,
illetve a szülők eredményes bevonását segítő

ismeretek elsajátítása és a kompetenciák
fejlesztése érdekében

SNI gyermekek ellátása nem megoldott Szakemberek foglalkoztatása, tárgyi feltételek
megteremtése

Pozitív példa hiánya Szocializációs hátrányok  enyhítése,
hagyományok ápolása
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége

A rendelkezésre álló adatok vizsgálatából az alábbi összefüggések állapíthatók meg:
- a település összlakosságszámának 50,7%-a nő (3592 fő); 
- a női lakosok közel 2/3 része 18-65 éves, tehát aktív korú (2150 fő); 

A regisztrált munkanélküliek 51,1%-a tartós munkanélküli nő. A regisztrált munkanélküli nők között
legnagyobb számban a pályakezdőket, és a 31-35 év közötti nőket találjuk. Foglalkoztatást segítő
és képzési programokban való női részvételre nincs adatunk. Hátrányos megkülönböztetés nem
tapasztalható.  Alacsony  iskolai  végzettségű  nők  elhelyezkedési  lehetősége  a
közmunkaprogramban van.

5.2  A munkaerő-piaci  és  családi  feladatok  összeegyeztetését  segítő  szolgáltatások (pl.
bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas
munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.)

Nyírteleken működik bölcsőde, az óvoda központi épületében, önkormányzati fenntartásban. 24 fő
3  éven  aluli  gyermek  napközbeni  ellátását,  szakszerű  gondozását  és  nevelését  biztosítja,
ugyanakkor  részt  vállal  a  fogyatékos  gyermekek  korai  habilitációs  és  rehabilitációs  célú
nevelésében és gondozásában is. Az intézmény 24 férőhellyel működik, kihasználtsága tehát 100
%-os. A gyermekek az eltérő szolgáltatások esetében is teljes körű ellátást kapnak térítési, illetve
felügyeleti díj ellenében. A beóvodázás még nem teljes körű, de minden igényt kielégít, várólista
nincs.  Az óvoda és a bölcsőde nyitva tartása 6.00-18.00 óráig tart,  mely összeegyeztethető a
munkaerő-piaci és családi feladatokkal. 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe

A családtervezés,  anya-  és  gyermekgondozás  a  védőnői  hálózat  szakmai  munkájában  jelenik
meg. Ennek során a szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anya és gyermekekre fokozott
figyelmet  fordítanak.  A  leendő  szülők  számára  a  gyermekgondozással  kapcsolatos  ismeretek
átadását  már  várandós  korban  kezdik  meg:  beszélgetések,  családlátogatások  formájában.
Segítséget  nyújtanak  a  családi-,  szociális  juttatások  megismerésében  és  a  hozzá  tartozó
nyomtatványok  kitöltésében.  Családtervezéssel  kapcsolatban  a  gyermekek  felvilágosítására
alapvetően az iskolában kerül sor. 2012-ben egy titkolt terhesség volt Nyírteleken.

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak

Jellemzően  az  erőszak jó  része a  családban  marad,  hiszen  a  nőket,  illetve  a  családokat  érő
erőszakos  cselekedetek  nagy  része  ma  még  felderítetlen.  A  gyermekvédelmi,  szociális
szolgáltatások,  a  védőnői  hálózat,  a  rendőri  tevékenység  eredményeként,  a  jelzőrendszerek
alapján egyre több esetre derül fény, egyre többen tudják, hogy problémáikkal hova fordulhatnak
segítségért.  2012  évben  összesen  hét  kiskorút  érintő  három  család  esetében  jelzett  a
gyermekjóléti  szolgálat  a  családvédelmi  koordinációért  felelős  szerv  felé  hozzátartozók  közötti
erőszak veszélye ügyében.  Tárgyévben nem érkezett a rendőrség részéről,  távoltartásról szóló
határozat a gyermekjóléti szolgálat felé.

5.5  Krízishelyzetben  igénybe  vehető  szolgáltatások  (pl.  anyaotthon,  családok  átmeneti
otthona)

A  szolgáltatások  közvetítése  a  Nyírteleki  Szociális  Szolgáltató  Központ  Családsegítő
Szolgálatának  a  feladata.  Krízishelyzetben  igénybe  vehető  szolgáltatás  a  településen  nincs,  a
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férőhelyek száma a település 50 km-es körzetében nem elegendőek, a krízishelyzetben lévők az
esetek többségében várólistára kerülnek.

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben

Önkormányzat  példamutatással  hívja  fel  a  figyelmet  a  nők  társadalmi  szerepvállalásának
erősítésére. Önkormányzati képviselők körében 2 nő található, 2 alpolgármesterből 1 nő. Ha az
önkormányzati intézmény hálózat felső vezetését vizsgáljuk, akkor 50 %-a nő. 

5.7  A  nőket  helyi  szinten  fokozottan  érintő  társadalmi  problémák  és  felszámolásukra
irányuló kezdeményezések

A roma nők, a kisgyermeket nevelő, a sokgyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelő anyák,
valamint  a  45  év  feletti  nők  különösen,  többszörösen  is  hátrányos  helyzetben  vannak  a
munkaerőpiacon.  Ennek  oka  egyebek  között  a  magyar  társadalom  hagyományos
családmodelljében keresendő: még ma is sokan vallják, hogy a nők helye a ház körül, a családban
van, nem a munkaerőpiacon. Ezt a szemléletet tovább súlyosbítják a nőkkel kapcsolatos negatív
sztereotípiák. A  gyermekvállalás,  a munkahelytől  való  hosszabb  idejű  távolmaradás
nagymértékben  rontja  a  nők  munkaerőpiacra  való  visszalépésének  esélyeit. A  nők  között  is
kiemelten hátrányos helyzetben vannak a 45 év feletti nők a változó képzettségi követelmények, a
pályakezdők  a  szakmai  tapasztalat  hiánya,  a  gyesen  lévő,  illetve  a  kisgyermekes  anyukák  a
munkából való kiesés miatt, és a szakképzetlen, alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők. 
Településünkön  az  elmúlt  időszakban  civil  szervezetek  közreműködésével  30  alacsony  iskolai
végzettségű  nő  vett  részt  képzési  programokban,  mely  a  8.  általános  iskolai  végzettség
megszerzése mellett  szakma  elsajátítását is lehetővé tette számukra.  A képzésen tanultakat a
háztartás vezetésében is tudják kamatoztatni.
Az  óvodai,  bölcsődei  nyitva  tartás  rugalmas.  Egyre  több  a  szabadidő  hasznos  eltöltésére
lehetőséget  nyújtó  közösségi  tér  (játszótér)  áll  a  kisgyermekes  szülők  számára. Ezt  nagyon
fontosnak  tarjuk,  mert  a  gyesen,  gyeden  lévő  kismama,  illetve  otthon  maradó  szülő  gyakran
magányosnak érzi magát, mentális állapota rosszabbodik. 
A  társadalmi  kirekesztődés  megszüntetésének  kulcsa  a  kora  gyerekkori  (0-5  éves)  fejlődés
támogatása.  A  Görögszálláson  működő  Biztos  Kezdet  Gyerekházban  dolgozó  szakemberek  a
család és a tágabb környezet aktív részvételével segítik és nyomon követik a gyermek fejlődését;
rendszeres napi nyitva tartás mellett a gyermek és szülő számára egyaránt biztosít programokat;
szükség  esetén  megfelelő  szakemberhez  irányítják  a  családot;  biztosítja  a  gyermek
képességeinek  kibontakozásához  szükséges  környezetet  és  szakembergárdát,  rugalmasan
alkalmazkodik a helyi igényekhez és biztosítja a választás lehetőségét. 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

a nők között sok a tartós munkanélküli képzési programok, atipikus foglalkoztatás,
szociális földprogram, közfoglalkoztatás

fejlesztése
az elmagányosodás mentális problémákhoz

vezet
Célzott szabadidős programok szervezése,

Meglévő közterületek felújítása, karbantartása,
újak kialakítása
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

6.1  Az  időskorú  népesség  főbb  jellemzői  (pl.  száma,  aránya,  jövedelmi  helyzete,
demográfiai trendek stb.)

A nyilvántartott adatok szerint a 60 éves és idősebb korosztály 7,5%-a férfi, 11,94%-a nő. A férfiak
7,5%-a, a nők 11,95%-a (a teljes népesség 19,45%-a) időskorú. 

A nők körében jóval alacsonyabb a házas családi állapotúak hányada, ezzel szemben magas az
özvegyek száma. Ez a szám az életkor előrehaladásával gyors ütemben emelkedik, a 80 éves és
idősebb nőknek már mintegy 4/5-e özvegyként éli életét. 
Az  időskorú  népesség  iskolai  végzettségének  szintje  alacsonyabb,  mint  az  utána  következő
generációké, de a teljesen képzetlen idősek aránya alig magasabb a teljes népességénél. Az idős
női népesség iskolai végzettsége elmarad a hasonló korú férfiakétól. 
A gazdaságilag nem aktív népességen belül a saját jogú öregségi nyugdíjban részesülők aránya
meghatározó. A munkahelyek bizonytalanná válása miatt az elmúlt évtized során sokan a mielőbbi
nyugdíjba  vonulást  választották.  Magas  a  rokkanttá  nyilvánítottak  száma  is,  mivel  sok  olyan
személy, aki – a súlyos betegsége mellett, egészségének kockáztatásával – igyekezett helyt állni
munkahelyén  és  sajátmagáról,  családjáról  gondoskodni,  kénytelen  volt  a  szerényebb,  de
biztonságot nyújtó rokkantsági nyugdíj mellett dönteni. 

A 60 éves és idősebb személy többsége magánháztartásban él. Intézeti ellátásban a településen
26 fő részesül. Az Idősek Otthona férőhelyeinek száma bővítésre szorul. Arról, hogy hányan élnek
egyéb, idősek elhelyezését biztosító szociális intézményben más településen, nem rendelkezünk
adattal.

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete

Ha az idősek, nyugdíjasok jövedelmi helyzet tekintjük, megállapíthatjuk, hogy az egészségesek
szívesen végeznének jövedelemkiegészítő tevékenységet. Erre esély a munkaerő-piacon nincs,
kivétel, ha valaki ha speciális tudással rendelkezik.
A nyugdíjkorhatárt elért férfiak és nők gyakorlatilag eltűnnek a munkaerőpiacról. Ennek az is oka,
hogy az idősödő embereket (nemcsak a nyugdíjasokat, hanem a nyugdíjkorhatárhoz közelítőket is)
a  munkaadók  már  nem  igénylik.   Az  időskorúak  többségére  jellemző,  hogy  mezőgazdasági
munkákat  végeznek  (függetlenül  attól,  hogy  ezt  korábban  főfoglalkozásként  vagy
melléktevékenységként végezték-e).
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A 60 év fölöttiek körében tehát szinte teljesen megszűnik a kereső tevékenység, megnövekszik
viszont a saját gazdaságban végzett mezőgazdasági munka.  Hátrányos megkülönböztetés nem
tapasztalható.

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

Az  időskorúak  gyakrabban  szorulnak  orvosi  kezelésre,  gyakrabban  utalják  őket  szakorvoshoz
(rendelőintézetbe, kórházi ambulanciákra) és gyakrabban kezelik őket kórházban. Az időskorban
jellemző  megbetegedések  -  a  daganatok,  keringési  zavarok,  szív-  és  érrend-  szeri
megbetegedések, ízületi problémák mellett pszichés problémák is jelen vannak. Az idős emberek
életminőségének alakulásában igen nagy szerepük van a mentális betegségeknek. Az élettartam
meghosszabbodásával  jelentősen  növekszik  többféle  pszichiátriai  betegség  gyakorisága,  a
fogyatékosok többsége a 60 év feletti korosztályból kerül ki.

Az  időskorú  lakosság  15  százaléka külterületen,  tanyabokrokban  él,  többségük  egészségügyi
problémákkal  küzd,  rendszeres  orvosi  kezelésre,  kontrollra  szorul.  A  szakellátás  legközelebb
Nyíregyházán  érhető  el.  A  hozzáférést  megnehezíti,  hogy  a  tömegközlekedés  ritka,  nem
megfelelő, valamint az, hogy az időskorúak nagy részének problémát okoz a tömegközlekedési
eszközökhöz való eljutás, illetve a fel-és leszállás.
Az idősellátás és a szociális gondoskodás területén az utóbbi években  az önkormányzat mellett
egyre  jelentősebb  szerep  jut  a  civil  szektornak,  egyházi  szervezetnek. Az  egyes  ellátások
személyre szabottak és egyéni szükséglet felmérésen alapulnak. Az Önkormányzat e célcsoport
életminőségének jellemzőit  folyamatosan vizsgálja,  és ennek alapján alakítja szolgáltatásait.  Az
idősek informatikai jártasságáról nincs adat.

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

Nyírteleken  több  nyugdíjasklub  működik,  tevékenyen  kiveszik  részüket  a  település  társadalmi,
kulturális  életéből.  Az  idősek  megbecsült  polgárai  városunknak.  Fontosnak  tartjuk  a
tapasztalataikat,  véleményüket,  tanácsaikat.  Éppen  ezért megteremtjük  a  lehetőséget  a
rendszeres találkozásra, a gondolatok továbbadására, a vélemények befogadására.  Támogatjuk
az idősek programjait, összejöveteleit, a nyugdíjas klubokat.
Egyre több olyan háztartás van, amelyekben csak idős emberek élnek. Minél idősebb személyről
van szó, annál nagyobb az esélye annak, hogy az illető egy-személyes háztartást tartson fenn. Az
idős emberek ameddig csak el tudják látni magukat, még a megözvegyülés után sem költöznek
össze gyermekeikkel,  unokáikkal,  hanem megpróbálnak önállóan élni.  Ennek ellenére a családi
kapcsolatoknak nagy jelentősége van az idős emberek életében. Biztonságérzetüket erősíti,  ha
ügyes-bajos  dolgaikban  folyamatosan  számíthatnak  gyermekeikre.  A  feleslegesség  tudata,  a
bizonytalanságérzet  akkor is fizikai-lelki  hanyatlást  idézhet  elő,  ha az idős emberek viszonylag
kiegyensúlyozott  anyagi  kondíciók  között  élnek.  Ezért  az  idősek  életmódját  javító  társadalmi
programok, civil szervezetek tevékenységét az élet e területére, az intenzív családi kapcsolatokból
kirekesztődő idős emberek aktivitásának erősítésére is célszerű kiterjeszteni.

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

A helyben nem elérhető egészségügyi
szolgáltatások nehezen hozzáférhetők

Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése, helyben
szűrések,
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nemzedékek közötti kapcsolat nehézsége informatikai oktatás időseknek, generációs
programok szervezése, hagyományok  átadása

Egyre több az időskori mentális betegségben
szenvedők száma

idősek életmódját javító társadalmi programok
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái

A fogyatékos személyek demográfiai összetételére jellemző, hogy közöttük jelentősebb számban
vannak  időskorúak,  mivel  a  fogyatékos  személyek  nagy  része  nem  születésétől  fogva  sérült,
hanem életkora előrehaladtával – betegség vagy baleset következtében – vált azzá. A fogyatékkal
élőkre  vonatkozóan  nem állnak  rendelkezésre  értékelhető  statisztikai  adatok,  amelyek  alapján
pontos  képet  lehetne  alkotni  a  fogyatékkal  élőkről,  lakhatási,  egészségügyi,  foglalkoztatási
helyzetükről.
A  fogyatékkal  élő  emberek  és  családjaik  a  legsérülékenyebb  társadalmi  csoportot  alkotják.
Feladatunk  olyan  környezet  teremtése,  működtetése,  hogy  egyenlő  esélyekkel
érvényesülhessenek a mindennapi életünk során a lakhatás és közlekedési eszközök használata,
a  szociális  és  egészségügyi  ellátás,  az  iskoláztatási  és  munkalehetőségek,  a  kulturális  és
társadalmi élet, valamint a sport és a szórakozás területén is. 
Nyírteleken 1 civil szervezet tevékenykedik a fogyatékosok életfeltételeinek jobbítása érdekében
humán,  mentálhigiénés,  szociális,  rehabilitációs  jellegű  szolgáltatásokat  nyújt.  Az
Önkormányzatnál az elmúlt évben két fő fogyatékkal élőfoglalkoztatására került sor, foglalkoztatás
történik a Start Rehabilitációs Foglalkoztató nyírteleki intézményében.

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei

A fogyatékos emberek döntő többsége valamilyen jövedelemmel – főleg nyugdíjból származóval –
rendelkezik, az értelmi fogyatékosok nehezebb helyzetben vannak, körükben magas az eltartottak
aránya.
A  szociális  ellátásokat  igénybevevők között  nagy  valószínűséggel  jelen  vannak  fogyatékos
személyek is, nyilvántartott adattal azonban csak az alanyi jogon közgyógyellátásban részesülők
(2012.  évben  210  fő),  az  időskorúak  járadékában  (2012.  évben  2  fő),  súlyos  fogyatékos
hozzátartozó ápolása címén (2012. évben 48 fő), részesülőkre vonatkozóan rendelkezünk.

 

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
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A  közszolgáltatást  nyújtó  intézmények  akadálymentesítése  még  nem  teljes  körű. A  hatályos
jogszabályoknak megfelelően új beruházás, felújítás akadálymentesített környezet biztosításával
történik.  A  településfejlesztési  tervben  és  más településfejlesztési  dokumentációkban  általános
elvárásként jelenik meg az egyenlő esélyű hozzáférés szempontrendszere. Helyi szolgáltatásokkal
segítjük a fogyatékkal élők hétköznapjait.

 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

Közszolgáltatásokhoz, kulturális és
sportprogramokhoz való hozzáférés nem

mindenhol biztosított 

Fizikai környezetben található akadályok
megszüntetése, információs és kommunikációs

akadályok megszüntetése
a fogyatékkal élők és a fogyatékkal élő

gyermeket nevelők elszigeteltsége
internethez való hozzáférés segítése,

térítésmentes kulturális programok
alacsony foglalkoztatási arány információnyújtás, társadalmi szemléletformálás
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8.  Helyi  partnerség,  lakossági  önszerveződések,  civil  szervezetek  és  for-profit
szereplők társadalmi felelősségvállalása

Nyírteleken a civil szervezetek aktív tevékenységet folytatnak. Az Önkormányzat helyi rendeletben
meghatározottak szerint pályázati úton támogatja a szervezeteket, azok rendezvényeit. 

Az önkormányzat a civil szervezetek függetlenségét elismeri és tiszteletben tartja. Partneri viszonyt
alakítottunk ki velük. Évente egy alkalommal jön össze a Civil Kerekasztal, melynek működését
Önkormányzatunk  segíti  és  támogatja.  Az  együttműködésnek  köszönhetően  az  önkormányzati
rendezvényeken aktívan vesznek részt a szervezetek. Az egyházakkal is jó kapcsolatot ápolunk
A Polgárőr Szervezetek a bűnmegelőzésben, a Nyírteleki Civil Centrum az idősebb korosztálynak
és  a  fogyatékkal  élőknek  nyújt  segítséget.  Tevékenységükkel  beintegrálják  a  különböző
célcsoportokat a hétköznapi életbe, segítik mindennapjaikban.

A sokrétű civil társadalom a közfeladatok ellátásában az alábbiak szerint vesz részt:
- az oktatás-nevelés terén a közfeladatot ellátó szervezetek száma 1
- a közrendet, közbiztonságot támogató szervezetek száma 3;
- az örökségvédelem, kulturális hagyományok ápolása, kultúra

közvetítése terén tevékenykedő szervezetek száma: 3;
- a célcsoportok életfeltételeinek jobbítása érdekében humán,

mentálhigiénés, szociális, rehabilitációs jellegű szolgáltatásokat
nyújtó szervezetek száma: 2;

- egészségügyi szolgáltatásokban, főként az egészséges életmódot,
sportolást támogató közszolgáltató szervezetek száma: 2.

Önkormányzatunk együttműködési megállapodást kötött a Nemzetiségi Roma Önkormányzattal a
pénzügyi és gazdálkodási operatív feladatok ellátásának szabályozása érdekében.
A  civil  szervezetek  célcsoportokkal  kapcsolatos  esélyegyenlőségi  tevékenysége  megjelenik  a
hátrányos  helyzetű  gyermekek  felzárkóztatásától  kezdve  az  időkorúak  kulturálódásáig,  a
hagyományőrzésen  át  a  lakosság  egészségi  állapotának  fejlesztéséig  az  alapvető
közszolgáltatások (oktatás, egészségügy,  szociális  szolgáltatások,  kultúra, művelődés,  közrend,
közbiztonság) ágazataiban, lehetséges esélyegyenlőséget támogató szolgáltatások biztosításával.
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9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi
önkormányzatok,  egyéb  partnerek  (állami  vagy  önkormányzati  intézmények,  egyházak,  civil
szervezetek,  stb.)  bevonásának  eszközei  és  eljárásai  a  helyi  esélyegyenlőségi  program
elkészítésének folyamatába

Az Önkormányzat és az intézmények a Programot és a beszámolókat saját honlapjukon, és az
SZMSZ-ben szabályozott módon közzé teszik. 
Szükséges  továbbá  minden  elérhető  eszközt  és  helyi  médiát  bevonni  (honlap,  tájékoztató
kiadványok, rendezvények, lakossági fórumok, helyi sajtó stb.) a támogató szakmai és társadalmi
környezet kialakítása érdekében. 
A  nyilvánosság  folyamatos  biztosítására  érdekében  évente  tájékoztatjuk  a  program
megvalósításában  elért  eredményekről,  a  monitoring  eredményeiről  a  település  döntéshozóit,
tisztségviselőit,  az  intézmények,  szülők  és  az  együttműködő  szakmai  és  társadalmi  partnerek
képviselőit.

b) az  a) pont szerinti  szervezetek és  a  lakosság  végrehajtással  kapcsolatos  észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.

 Az Esélyegyenlőségi Program az önkormányzat, valamint a településen működő intézmények
közreműködésével készül.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Célcsoport

Következtetések

problémák beazonosítása 
rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása 
rövid címmel

Romák
és/vagy
mélyszegény-
ségben élők

Tartós munkanélküliség közfoglalkoztatás fejlesztése, szociális
földprogram, szociális bolt, képzések

A hátrányos helyzet generációkon
keresztül öröklődik

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások
bővítése.

Felzárkóztatási, fejlesztési programok
szervezése, élhetőbb környezet.

A roma népesség hátrányos helyzete
több, egymással szorosan összefüggő

társadalmi, gazdasági probléma
eredője. Csak a több problématerületre
az oktatás, foglalkoztatás, szociális és

egészségügyi területre egyszerre
koncentráló, átfogó problémakezelési

megoldások, komplex programok
vezethetnek eredményre.

Pályázati  források  kihasználása  egy
teljes  körű  szociális,  képzési,
foglalkoztatási  projekt
megvalósításához.

A nemzetiségi cigány önkormányzat
bevonása a problémák közös

megoldásába, közös célok
megfogalmazása

Az egészségtudatos életmódra nevelés
a gyermekek és a felnőttek körében

Gyermekek

A  köznevelési  rendszer  átalakításával
önkormányzat  fenntartó  státuszból
működtetői státuszba került. 

Újra kell gondolni azokat a feladatokat,
programokat, támogatási rendszert,

amelyet az Önkormányzat, mint
fenntartó biztosított.

Egységes fogalomrendszer hiánya Rendszeres szakmaközi találkozók
szervezése

A beóvodázás nem teljes körű Férőhelyek bővítése
HH és HHH gyermekek magas száma Szabadidős programok szervezése,

biztonságos, kulturált színterek
működtetése.

A hátrányos helyzetű gyermekekkel és
családjukkal foglalkozó szakemberek
továbbképzése a hátrányos helyzetű

gyermekek nevelését,
személyiségfejlesztését, illetve a szülők

eredményes bevonását segítő
ismeretek elsajátítása és a

kompetenciák fejlesztése érdekében

Idősek

A helyben nem elérhető egészségügyi
szolgáltatások nehezen

hozzáférhetőek.o

Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése,
helyben szűrések,

Nemzedékek közötti kapcsolat
nehézsége

Informatikai oktatás időseknek,
generációs programok szervezése

Egyre több az időskori mentális
betegségben szenvedők száma

Idősek életmódját javító társadalmi
programok
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Nők

A nők között sok a tartós munkanélküli képzési programok, atipikus
foglalkoztatás, szociális földprogram,

közfoglalkoztatás fejlesztése
Az elmagányosodás mentális

problémákhoz vezet
Célzott szabadidős programok

szervezése,
Meglévő közterületek felújítása,
karbantartása, újak kialakítása

Fogyatékkal
élők

Közszolgáltatásokhoz, kulturális és
sportprogramokhoz való hozzáférés

nem mindenhol biztosított 

Fizikai környezetben található
akadályok megszüntetése, információs

és kommunikációs akadályok
megszüntetése

A fogyatékkal élők és a fogyatékkal élő
gyermeket nevelők elszigeteltsége

internethez való hozzáférés segítése,
térítésmentes kulturális programok

Alacsony foglalkoztatási arány információnyújtás, társadalmi
szemléletformálás

A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport
Következtetésben megjelölt 

beavatkozási terület, mint
  intézkedés címe, megnevezése

Az intézkedésbe bevont 
aktorok és partnerek 
– kiemelve a felelőst

Romák
és/vagy
mélyszegény-
ségben élők

A tartós munkanélküliség  csökkentése
helyi közfoglalkoztatás bővítésével

Munkaügyi Központ kerületi Kirendeltsége
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Civil szervezetek
Polgármester

Tudással a jövőbe! Komplex program a
roma  népesség
hátránykompenzációjának  leküzdése
érdekében

Egészségügyi - és szociális ellátórendszer
Civil szervezetek
Jegyző

Gyermekek

HHH-diákok  nem  tanulnak  a
tankötelezettség megszűnése után

Jegyző
civil szervezetek, alapítványok
esélyegyenlőségi fórum vezetője

„Biztos kezdet!”
jelzőrendszer tagjai
gyermekjóléti szolgálat, jegyző

Idősek

A szociális  és  egészségügyi  ellátások
elérése

egyházak, civil szervezetek, 
Szociális Szolgáltató Központ
Önkormányzat, polgármester

Az  idősek  életminőségének  javítása,
elmagányosodás  megelőzése,
kezelése

szociális  ellátórendszer,  kulturális
szakember,  civil  szervezetek,
polgármester

Nők
A nők foglalkoztatásának elősegítése 

kis –és középvállalkozások, önkormányzat,
munkaügyi  központ,  TKKI,  civil
szervezetek, polgármester

Célzott  programok,  fejlesztések  az
elmagányosodás ellen

Nyír-Tel-Szol  Kft,  Családsegítő  Szolgálat,
közművelődés, polgármester

Fogyatékkal
élők

A kommunikáció színterének bővítése,
elérhetővé tétele.

Szociális  Kerekasztal  tagjai,  helyi  média,
polgármester

Akadályok megszüntetése.
Nyír-Tel-Szol  Kft,  helyi  média,
polgármester
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2. Összegező táblázat – A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

A B C D E F G H I J

Intézkedés
sorszáma

Az intézkedés
címe,

megnevezése

A
helyzetelemzés

következtetéseib
en feltárt

esélyegyenlőség
i probléma

megnevezése

Az intézkedéssel
elérni kívánt cél

A célkitűzés
összhangja

egyéb stratégiai
dokumentumokk

al

Az intézkedés
tartalma

Az intézkedés
felelőse

Az intézkedés
megvalósításána

k határideje

Az intézkedés
eredményesség

ét mérő
indikátor(ok)

Az intézkedés
megvalósításáho

z szükséges
erőforrások 

(humán,
pénzügyi,
technikai)

Az intézkedés
eredményeinek

fenntarthatósága

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

1. A  tartós
munkanélküliség
csökkentése
helyi
közfoglalkoztatá
s bővítésével

A
munkanélküliek
1/5  része  vehet
részt  a
közfoglalkoztatá
sban

A
munkanélküliek
60  százaléka
részt  vehet  a
közfoglalkoztatá
sban 
R: foglalkoztatási
lehetőségek
létrehozása  a
településen
K:  a
közfoglalkoztatá
s
hatékonyságána
k növelése
H:  A
mélyszegénység
ben  élők  és
romák
életminőségének
javulása 

gazdasági
program

Atipikus 
foglalkoztatási 
lehetőségek 
felmérése
Pályázati 
lehetőségek 
kihasználása
Hatékony 
munkaszervezés

a 
Közfoglalkoztatot
tak számának 
fokozatos 
növelése

polgármester folyamatos csökken  a
munkanélküliek
száma
kevesebb  a
segélyezettek
száma

integrálódás  a
munka világába

humán,
pénzügyi,
technikai 

Nagymértékbe
n  függ  a
pályázati
lehetőségektől

2. Tudással  a
jövőbe!

Az  álláskeresők
40,1%-a
alacsony  iskolai
végzettségű,
vagy  elavult
szakképzéssel
rendelkező

Az  alacsony
iskolai
végzettségű,
vagy  elavult
szakképzéssel
rendelkező
számának
csökkentése  20
százalékkal. 
R:  Felzárkóztató
programok
létrehozása  a
településen 
K:  50%
bevonása   a
képzésbe 
H:  Az  alacsony

gazdasági
program

Helyzetfelmérés 
oktató/felzárkózta
tó programok 
megszervezése 
integrálás az 
iskola világába

elhelyezkedés 
ösztönzés, 
integrálás a 
munka világába

jegyző folyamatos  A  program
megszervezésén
ek
eredményesség
e
Bevontak száma

Eredményesen
zárók száma

humán,
pénzügyi,
technikai

Nagymértékbe
n  függ  a
pályázati
lehetőségektől,
Együttműködé
s  civil
szervezetekkel
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iskolai
végzettségű,
vagy  elavult
szakképzéssel
rendelkező
számának
csökkentése  20
százalékkal. 

3. Tégy  meg
mindent
egészséged
érdekében!

Egészségügyi
szűréseken
alacsony  a
részvételi  arány,
rossz  egészségi
állapot

A  célcsoport
egészségügyi
állapotának
felmérése  és
javítása

R:  a  meglévő
szűréseken  a
részvételi  arány
növelése

K:  a  szűrések
skálájának
bővítése,
egészségtudatos
életmódra  való
ösztönzés 

H:  egészségi
állapot javulása

Tájékoztató
fórumok,
Egészséges
életmódot
népszerűsítő
programok
szervezése,
sportolásra,  a
szabadidő
hasznos
eltöltésére
alkalmas  terek
kialakítása,  a
meglévők
fejlesztése

polgármester folyamatos A  szűréseken
való  részvételi
arány
növekedése,
programokon
való  résztvevők
száma,
egészségi
mutatók

tárgyi,  személyi,
anyagi

Együttműködés
civil
szervezetekkel,
a  szociális
ellátórendszerrel

4. Az  önkéntes
munka  és  a
közcélú
foglalkoztatás
összekapcsolása

A
munkanélküliek
száma magas

Az  aktív  korú
munkanélküliek
50 százalékának
bevonása  a
programba

R:  hatékony,
tartalmas
közfoglalkoztatá
s

K:  a  résztvevők
érdekeltté tétele

H:  biztos  anyagi
háttér,
életkörülmények
javulása  a
résztvevők
körében 

 

Pályázatok
benyújtása,
képzések
szervezése,
tárgyi,  személyi
feltételek
megteremtése,
tevékenységi kör
kiszélesítése,
bővítés igény és
lehetőség szerint

polgármester folyamatos a  munkaidő
hasznos
kitöltése,
napirend
kialakulása,
életkörülmények
javulása

tárgyi,  személyi,
anyagi

Együttműködés
civil
szervezetekkel,
a bevételekből új
programokhoz
önerő
biztosítható

5. A  mindennapok
segítése

Ismerethiány,
kiegyensúlyozatl
an életvitel,  nem
megfelelő
higiéniás

A  családok
mindennapjainak
segítése

R:  Új,  hasznos
ismeretek

Életmódjavító
képzések,
oktatás
feltételeinek
megteremtése,

jegyző folyamatos jelzések
számának
csökkenése,
résztvevők
száma,

személyi,  tárgyi,
anyagi

Együttműködés
civil
szervezetekkel,
a  szociális
ellátórendszerrel
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környezet nyújtása

K:  Érintettek
képzésének
megteremtése

H:
Kiegyensúlyozott
élet,  megfelelő
környezet 

ösztönzés,
elhelyezkedés
segítése

veszélyeztetett
gyermekek
számának
csökkenése,
megbetegedése
k  számának
csökkenése

6. A  szociális
ellátórendszer
hatékonyságána
k növelése

Kommunikációs
infrastruktúra
nem  megfelelő,
az  épületek
elavultak,
fejlesztésre
szorulnak,  az
utak  állapota
rossz,  a
bokortanyákról
rossz idő esetén
a  közlekedés
lehetetlen,  a
teljes
akadálymentesít
és  nem
megoldott,  nincs
fogorvosi
ügyelet,  a  teljes
közműellátás
hiánya

A
szolgáltatásjutás
hoz  az
esélyegyenlőség
megteremtése

R:  pályázati
lehetőségek
maximális
kihasználása

K:  A  célcsoport
elégedettségéne
k növekedése

H:
esélyegyenlőség
biztosítása  a
település minden
lakosa  részére,
minden területen

Gazdasági
program,
településfejleszt
ési terv

Településközpon
t  kialakítása,  a
tokaji  út
belterületi
szakaszának
rehabilitációja,
infrastruktúra
fejlesztése,
internet  –
hozzáférés
mindenki
számára,  helyi
média
fejlesztése,  az
önkormányzat
épületeinek
korszerűsítése,
teljes
akadálymentesít
és,  a  település
élhetőbbé  tétele,
teljeskörű
szolgáltatás
biztosítása,  ipari
park
létrehozása,
vállalkozásbarát
önkormányzat

polgármester folyamatos elvándorlók
számának
csökkenése,
lakosság
elégedettsége,
letelepedők
számának
növekedése,
külterületen  élők
biztonságérzetén
ek  javulása,
munkahelyek
számának
növekedése, kis-
és
középvállalkozás
ok  száma  nő,
életminőség
javul

személyi,  tárgyi,
anyagi

A  lakosság
számának,  a  kis
és
középvállalkozás
ok  számának,
munkahelyek
számának
növekedésével a
bevétel is nő

7. Lakossági
identitástudat
erősítése

Aktív  közösségi
élet  hiánya,  a
szabadidő
hasznos,
tartalmas
eltöltésének
hiánya,
bezártság,  a
hagyományőrzés
hiánya

A  lakosság
identitástudatána
k erősítése

R:
Hagyományos
programok
színvonalának
növelése,
külkapcsolatok
erősítése

K: Térségi napok
szervezése,
hagyományápolá
s,  prevenciós

gazdasági
program,
településfejleszt
ési terv

Megfelelő,
igényes,
mindenki
számára
megközelíthető
színhely
kialakítása,
pályázati
lehetőségek
kiaknázása,
kulturált
közösségi  terek
kialakítása,
fejlesztés,

polgármester folyamatos programok
látogatottsága,
vendégek száma

személyi,  tárgyi,
anyagi

Pályázati
lehetőségek
maximális
kihasználása,
önkéntesek
számának
növekedése,
adományok
száma
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programok,
tájház
kialakítása

H:  Turizmus
fellendítése 

sokszínű
programok,
hagyományok
őrzése,  átadása,
generációs
különbségek
áthidalása,  a
vendégfogadás
feltételeinek
megteremtése

II. A gyermekek esélyegyenlősége

1. Tégy  meg
mindent
egészséged
érdekében!

Egészségügyi
szűréseken
alacsony  a
részvételi  arány,
rossz  egészségi
állapot

A  célcsoport
egészségügyi
állapotának
felmérése  és
javítása

R:  a  meglévő
szűréseken  a
részvételi  arány
növelése

K:  a  szűrések
skálájának
bővítése,
egészségtudato
s életmódra való
ösztönzés 

H:  egészségi
állapot javulása

Tájékoztató
fórumok,
Egészséges
életmódot
népszerűsítő
programok
szervezése,
sportolásra,  a
szabadidő
hasznos
eltöltésére
alkalmas  terek
kialakítása,  a
meglévők
fejlesztése

polgármester folyamatos A  szűréseken
való  részvételi
arány
növekedése,
programokon
való  résztvevők
száma,
egészségi
mutatók

tárgyi,  személyi,
anyagi

Együttműködés
civil
szervezetekkel,
a  szociális
ellátórendszerrel

2. Biztos kezdet
A HH gyerekek
integrációjának
elősegítése 

A  0-6  évesek
körött magas a
HH  és  HHH
gyermekek
száma,
alulszocializáci
ó problémája

Esélyteremtő,
esélyegyenlős
égi
szolgáltatás
kialakítása
R:  A  meglévő
szolgáltatások
hatékonyságá
nak növelése
K:  Új
szolgáltatások
bevezetése,
közösségi
életbe  való
beilleszkedés
megkönnyítés
e,  iskolai
életre  való
sikeres

köznevelési
program

Hatékonyabb
munkamódsze
rek
elsajátítása-
képzések,
szakmai
konzultációk,
szemléletváltá
s
szemléletformá
lás,
Integrációs
programok
lehetőségeinek
maximális
kihasználása,
korai
fejlesztés,
korrigáló

jegyző minden  év
szeptember 1.-
folyamatos

programok
száma,
résztvevők
száma,
használt
módszerek
skálájának
bővülése,
továbbképzése
n  való
résztvevők
számának
növekedése,
igazolatlan
hiányzás
csökkenése,
HHH
nyilatkozatok
száma  nő,

tárgyi,
személyi,
anyagi

Szemléletform
álással  az
igény  nő,
egyház,  civil
szervezetek
együttműködés
ével
összehangolha
tó
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felkészítés
H:
szocializációs
hiányosságok
megszüntetés
e,
esélyegyenlős
ég biztosítása 

beavatkozások
,
szociális  és
életviteli
problémák
megoldása,
családok
segítése  a
veszélyeztetett
ség
megszüntetése
érdekében,
kulturális
programok,
családi  napok,
ismeretterjeszt
ő  előadások
szervezése,
helyi  támogató
közösség
megszületése
 

szülői
együttműködés
nő,  óvoda-
iskola  közötti
átmenet
problémament
es

3. Minden  napra
meleg ebéd!

A  HH
gyermekek  a
nyári  szünidő
alatt  nem
jutnak
megfelelő
élelemhez,  a
szabadidős
programok
hiányoznak
ebben  az
időszakban 

Minden
gyermek
lakjon jól!
R:  pályázati
lehetőségek
kihasználása
K:  nyári
étkeztetés
biztosítása
szabadidős
programokkal
H:  nyári
táboroztatás 

köznevelési
program

pályázati
lehetőség
keresése,
igényfelmérés,
programszerve
zés,
lebonyolítás,
nyári  tábor
működtetése

jegyző R:  2014.
március
K:  2014.
szeptember
H: 2015. június

résztvevők
száma jelenléti
ív  alapján,
keretösszeg
maximális
kihasználása

tárgyi,
személyi,
anyagi

változatos
programok,  jó
ebéd, pályázati
felelős
kijelölése,
együttműködés
oktatási  –
nevelési
intézményekke
l

4. Tanulj  a
jövődért!

Magas  az
igazolatlan
hiányzás,  a
szülők
iskolázatlanok,
nincs  pozitív
példa,  a  tudás
nem  érték,
nincs

Komplex
felkészítő
program  a
HHH-
tanulók
iskolai
sikeresség
ének
javítása
érdekében

köznevelési
program,
gazdasági
program

A  problémák
gyors
felismerése  és
kezelése  a
jelzőrendszer
hatékonyabb
működésével,
szakemberek
foglalkoztatása

jegyző Évente:  jún.
30.

iskolázottság
nő,  fiatalkori
bűnözők
száma
csökken,
lemorzsolódás
csökken

tárgyi,  anyagi,
személyi

megfelelő
ösztönzés,
ösztöndíj,
alapítvány
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megfelelő
jövőkép

R:  belső
értékelésiiii
rendszer
megerősítése,
Pályázati
programok
feltárása

K: Komplex
felkészítő
program  az
iskolázottság
növekedése
érdekében

H:
továbbtanulási
mutatók
javulnak,
iskolázottság nő

,prevenciós
programok
megvalósítása,
önismereti
csoport
működtetése, a
kommunikáció
és
együttműködés
hatékonyságána
k  növelése  a
szülőkkel  és
segítő
szolgáltatásokkal
,  társadalmi
partnerekkel,
pályázati
programok
feltárása,
felzárkóztató
képzések.

5. Lakossági
identitástudat
erősítése

Aktív  közösségi
élet  hiánya,  a
szabadidő
hasznos,
tartalmas
eltöltésének
hiánya,
bezártság,  a
hagyományőrzés
hiánya

A  lakosság
identitástudatán
ak erősítése

R:
Hagyományos
programok
színvonalának
növelése,
külkapcsolatok
erősítése

K:  Térségi
napok
szervezése,
hagyományápol
ás,  prevenciós
programok,
tájház
kialakítása

H:  Turizmus
fellendítése 

gazdasági
program,
településfejleszté
si terv

Megfelelő,
igényes,
mindenki
számára
megközelíthető
színhely
kialakítása,
pályázati
lehetőségek
kiaknázása,
kulturált
közösségi  terek
kialakítása,
fejlesztés,
sokszínű
programok,
hagyományok
őrzése,  átadása,
generációs
különbségek
áthidalása,  a
vendégfogadás
feltételeinek
megteremtése

polgármester folyamatos programok
látogatottsága,
vendégek száma

személyi,  tárgyi,
anyagi

Pályázati
lehetőségek
maximális
kihasználása,
önkéntesek
számának
növekedése,
adományok
száma

III. A nők esélyegyenlősége

1. Tégy  meg
mindent
egészséged
érdekében!

Egészségügyi
szűréseken
alacsony  a
részvételi  arány,

A  célcsoport
egészségügyi
állapotának
felmérése  és

Tájékoztató
fórumok,
Egészséges
életmódot

polgármester folyamatos A  szűréseken
való  részvételi
arány
növekedése,

tárgyi,  személyi,
anyagi

Együttműködés
civil
szervezetekkel,
a  szociális
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rossz  egészségi
állapot

javítása

R:  a  meglévő
szűréseken  a
részvételi  arány
növelése

K:  a  szűrések
skálájának
bővítése,
egészségtudatos
életmódra  való
ösztönzés 

H:  egészségi
állapot javulása

népszerűsítő
programok
szervezése,
sportolásra,  a
szabadidő
hasznos
eltöltésére
alkalmas  terek
kialakítása,  a
meglévők
fejlesztése

programokon
való  résztvevők
száma,
egészségi
mutatók

ellátórendszerrel

2. Az  önkéntes
munka  és  a
közcélú
foglalkoztatás
összekapcsolása

A
munkanélküliek
száma magas

Az  aktív  korú
munkanélküliek
50 százalékának
bevonása  a
programba

R:  hatékony,
tartalmas
közfoglalkoztatá
s

K:  a  résztvevők
érdekeltté tétele

H:  biztos  anyagi
háttér,
életkörülmények
javulása  a
résztvevők
körében  

Pályázatok
benyújtása,
képzések
szervezése,
tárgyi,  személyi
feltételek
megteremtése,
tevékenységi kör
kiszélesítése,
bővítés igény és
lehetőség szerint

polgármester folyamatos a  munkaidő
hasznos
kitöltése,
napirend
kialakulása,
életkörülmények
javulása

tárgyi,  személyi,
anyagi

Együttműködés
civil
szervezetekkel,
a bevételekből új
programokhoz
önerő
biztosítható

3. A  mindennapok
segítése

Ismerethiány,
kiegyensúlyozatl
an életvitel,  nem
megfelelő
higiéniás
környezet

A  családok
mindennapjainak
segítése

R:  Új,  hasznos
ismeretek
nyújtása

K:  Érintettek
képzésének
megteremtése

H:
Kiegyensúlyozott
élet,  megfelelő
környezet 

Életmódjavító
képzések,
oktatás
feltételeinek
megteremtése,
ösztönzés,
elhelyezkedés
segítése

jegyző folyamatos jelzések
számának
csökkenése,
résztvevők
száma,
veszélyeztetett
gyermekek
számának
csökkenése,
megbetegedése
k  számának
csökkenése

személyi,  tárgyi,
anyagi

Együttműködés
civil
szervezetekkel,
a  szociális
ellátórendszerrel

4. A  szociális
ellátórendszer
hatékonyságána
k növelése

Kommunikációs
infrastruktúra
nem  megfelelő,
az  épületek
elavultak,
fejlesztésre

A
szolgáltatásjutás
hoz  az
esélyegyenlőség
megteremtése

Gazdasági
program,
településfejleszt
ési terv

Településközpon
t  kialakítása,  a
tokaji  út
belterületi
szakaszának
rehabilitációja,

polgármester folyamatos elvándorlók
számának
csökkenése,
lakosság
elégedettsége,
letelepedők

személyi,  tárgyi,
anyagi

A  lakosság
számának,  a  kis
és
középvállalkozás
ok  számának,
munkahelyek
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szorulnak,  az
utak  állapota
rossz,  a
bokortanyákról
rossz idő esetén
a  közlekedés
lehetetlen,  a
teljes
akadálymentesít
és  nem
megoldott,  nincs
fogorvosi
ügyelet,  a  teljes
közműellátás
hiánya

R:  pályázati
lehetőségek
maximális
kihasználása

K:  A  célcsoport
elégedettségéne
k növekedése

H:
esélyegyenlőség
biztosítása  a
település minden
lakosa  részére,
minden területen

infrastruktúra
fejlesztése,
internet  –
hozzáférés
mindenki
számára,  helyi
média
fejlesztése,  az
önkormányzat
épületeinek
korszerűsítése,
teljes
akadálymentesít
és,  a  település
élhetőbbé  tétele,
teljeskörű
szolgáltatás
biztosítása,  ipari
park
létrehozása,
vállalkozásbarát
önkormányzat

számának
növekedése,
külterületen  élők
biztonságérzetén
ek  javulása,
munkahelyek
számának
növekedése, kis-
és
középvállalkozás
ok  száma  nő,
életminőség
javul

számának
növekedésével a
bevétel is nő

5. A magány  rossz
tanácsadó

A  célcsoport
elmagányosodás
a,  pszichés
megbetegedése
k  számának
növekedése

A  szabadidő
hasznos
eltöltésének
megteremtése
R:  állandó
programok
szervezése
igényfelmérés
alapján
K:  közösségi
terek,  parkok
kialakítása,
fejlesztése

H:  Mindenki
számára  élhető
település

településfejleszt
ési  terv,
gazdasági
program

Igényfelmérés
Életvezetési
tanácsadás

Szolgáltatások
bővítése,
közösségi  terek
kialakítása,  a
meglévők
fejlesztése,
programok
szervezése,
segítségnyújtás
szakemberek
bevonásával

polgármester folyamatos közösségi  terek
kihasználtsága,
programokon
való  résztvevők
száma,  pszichés
betegségben
szenvedők
számának
csökkenése

személyi,  tárgyi,
anyagi

együttműködés
szociális
ellátórendszerrel,
civil
szervezetekkel

6. A  nők
foglalkoztatásán
ak elősegítése

A  kisgyermekes
nők  nehezen
tudnak
visszatérni  a
munka  világába,
az aktív korú nők
harmad  része
munkanélküli,
kevés  az óvodai
férőhelyek
száma

A  nők
foglalkoztatottsá
gának
növekedése 
R:  atipikus
foglalkoztatás az
önkormányzat
intézményeiben
K:  A  gyermekek
napközbeni
ellátásának
biztosítása
H:  A

köznevelési
program,
gazdasági
program

felzárkóztatás,
képzés
bölcsődei,
óvodai
férőhelyek
számának
növelése,
családi napközi
kapcsolatfelvétel
kis-és
középvállalkozás
okkal
részmunkaidős

polgármester folyamatos bölcsődések,
óvodások száma
nő,
munkanélküliség
csökken  a
célcsoport
körében, 

személyi,  tárgyi,
anyagi

együttműködés
szociális
ellátórendszerrel,
civil
szervezetekkel
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foglalkoztatás 30
százalékkal nő a
nők körében

foglalkoztatás
munkahelyterem
tő programok

7. Lakossági
identitástudat
erősítése

Aktív  közösségi
élet  hiánya,  a
szabadidő
hasznos,
tartalmas
eltöltésének
hiánya,
bezártság,  a
hagyományőrzés
hiánya

A  lakosság
identitástudatána
k erősítése

R:
Hagyományos
programok
színvonalának
növelése,
külkapcsolatok
erősítése

K: Térségi napok
szervezése,
hagyományápolá
s,  prevenciós
programok,
tájház
kialakítása

H:  Turizmus
fellendítése 

gazdasági
program,
településfejleszt
ési terv

Megfelelő,
igényes,
mindenki
számára
megközelíthető
színhely
kialakítása,
pályázati
lehetőségek
kiaknázása,
kulturált
közösségi  terek
kialakítása,
fejlesztés,
sokszínű
programok,
hagyományok
őrzése,  átadása,
generációs
különbségek
áthidalása,  a
vendégfogadás
feltételeinek
megteremtése

polgármester folyamatos programok
látogatottsága,
vendégek száma

személyi,  tárgyi,
anyagi

Pályázati
lehetőségek
maximális
kihasználása,
önkéntesek
számának
növekedése,
adományok
száma

IV. Az idősek esélyegyenlősége

1. Tégy  meg
mindent
egészséged
érdekében!

Egészségügyi
szűréseken
alacsony  a
részvételi
arány,  rossz
egészségi
állapot

A  célcsoport
egészségügyi
állapotának
felmérése  és
javítása

R:  a  meglévő
szűréseken  a
részvételi  arány
növelése

K:  a  szűrések
skálájának
bővítése,
egészségtudatos
életmódra  való
ösztönzés 

H:  egészségi
állapot javulása

Tájékoztató
fórumok,
Egészséges
életmódot
népszerűsítő
programok
szervezése,
sportolásra,  a
szabadidő
hasznos
eltöltésére
alkalmas  terek
kialakítása,  a
meglévők
fejlesztése

polgármester folyamatos A  szűréseken
való  részvételi
arány
növekedése,
programokon
való  résztvevők
száma,
egészségi
mutatók

tárgyi,  személyi,
anyagi

Együttműködés
civil
szervezetekkel,
a  szociális
ellátórendszerrel

2. A  szociális
ellátórendszer
hatékonyságána
k növelése

Kommunikációs
infrastruktúra
nem  megfelelő,
az  épületek
elavultak,

A
szolgáltatásjutás
hoz  az
esélyegyenlőség
megteremtése

Gazdasági
program,
településfejleszt
ési terv

Településközpon
t  kialakítása,  a
tokaji  út
belterületi
szakaszának

polgármester folyamatos elvándorlók
számának
csökkenése,
lakosság
elégedettsége,

személyi,  tárgyi,
anyagi

A  lakosság
számának,  a  kis
és
középvállalkozás
ok  számának,
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fejlesztésre
szorulnak,  az
utak  állapota
rossz,  a
bokortanyákról
rossz idő esetén
a  közlekedés
lehetetlen,  a
teljes
akadálymentesít
és  nem
megoldott,  nincs
fogorvosi
ügyelet,  a  teljes
közműellátás
hiánya

R:  pályázati
lehetőségek
maximális
kihasználása

K:  A  célcsoport
elégedettségéne
k növekedése

H:
esélyegyenlőség
biztosítása  a
település minden
lakosa  részére,
minden területen

rehabilitációja,
infrastruktúra
fejlesztése,
internet  –
hozzáférés
mindenki
számára,  helyi
média
fejlesztése,  az
önkormányzat
épületeinek
korszerűsítése,
teljes
akadálymentesít
és,  a  település
élhetőbbé  tétele,
teljeskörű
szolgáltatás
biztosítása,  ipari
park
létrehozása,
vállalkozásbarát
önkormányzat

letelepedők
számának
növekedése,
külterületen  élők
biztonságérzetén
ek  javulása,
munkahelyek
számának
növekedése, kis-
és
középvállalkozás
ok  száma  nő,
életminőség
javul

munkahelyek
számának
növekedésével a
bevétel is nő

3. Idősek
hozzáférése  az
egészségügyi
ellátórendszerhe
z

A lakosság közel
20  százaléka
időskorú,  80
százalékuk
egészségügyi
problémával
küzd, szakellátás
más településen,
tömegközlekedé
s nem megfelelő.

Az  idősek
egészségi
állapotának
megőrzése
R:
tanyagondnoki
szolgálat
kiépítése,  helyi
szűrések
biztosítása.
K:  Házi
gondozás,
jelzőrendszer
kiszélesítése

H:Az  idősek
életminőségének
javulása  

Gazdasági
program

Igényfelmérés
Pályázati
lehetőségek
számbavétele
Tárgyi  és
személyi
feltételek
biztosítása 
Kapcsolatfelvétel
egészségügyi
intézményekkel

Egyházak,  civil
szervezetek
bevonása

polgármester folyamatos szállítás
gyakorisága,
elégedettségvizs
gálat

tárgyi,  anyagi,
személyi

Bizalom
megteremtése,
források
megtalálása

4. A magány  rossz
tanácsadó

A  célcsoport
elmagányosodás
a,  pszichés
megbetegedése
k  számának
növekedése

A  szabadidő
hasznos
eltöltésének
megteremtése
R:  állandó
programok
szervezése
igényfelmérés
alapján
K:  közösségi
terek,  parkok

településfejleszt
ési  terv,
gazdasági
program

Igényfelmérés
Életvezetési
tanácsadás

Szolgáltatások
bővítése,
közösségi  terek
kialakítása,  a
meglévők
fejlesztése,
programok
szervezése,

polgármester folyamatos közösségi  terek
kihasználtsága,
programokon
való  résztvevők
száma,  pszichés
betegségben
szenvedők
számának
csökkenése

személyi,  tárgyi,
anyagi

együttműködés
szociális
ellátórendszerrel,
civil
szervezetekkel
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kialakítása,
fejlesztése

H:  Mindenki
számára  élhető
település

segítségnyújtás
szakemberek
bevonásával

5. Az  időskorúak
mindennapi
szükségleteinek
kielégítése

Egyedül  élő
idősek  száma
magas,  az
önellátás  egyre
nagyobb  gondot
okoz,  a  család
távol él, nem tud
segíteni  a
mindennapi
szükségletek
kielégítésében

Az  idősek
segítése  a
mindennapi
szükségletek
kielégítésében
R:  a  meglévő
szolgáltatások
fejlesztése
K:
Új szolgáltatások
bevezetése,
férőhelyek
bővítése
H:  Igény szerinti
szolgáltatás
nyújtása  minden
idős embernek 

gazdasági
program

igényfelmérés,
házi
segítségnyújtás,
házi
jelzőrendszer,
tanyagondnoki
szolgálat elérése
mindenki
számára,  ÖNO
férőhelyszámána
k  bővítése,
korszerűsítés 

polgármester folyamatos ellátottak
számának
növekedése,
férőhelyek
kihasználtsága

személyi,  tárgyi,
anyagi

kistérségi
együttműködés

6. Lakossági
identitástudat
erősítése

Aktív  közösségi
élet  hiánya,  a
szabadidő
hasznos,
tartalmas
eltöltésének
hiánya,
bezártság,  a
hagyományőrzés
hiánya

A  lakosság
identitástudatána
k erősítése

R:
Hagyományos
programok
színvonalának
növelése,
külkapcsolatok
erősítése

K: Térségi napok
szervezése,
hagyományápolá
s,  prevenciós
programok,
tájház
kialakítása

H:  Turizmus
fellendítése 

gazdasági
program,
településfejleszt
ési terv

Megfelelő,
igényes,
mindenki
számára
megközelíthető
színhely
kialakítása,
pályázati
lehetőségek
kiaknázása,
kulturált
közösségi  terek
kialakítása,
fejlesztés,
sokszínű
programok,
hagyományok
őrzése,  átadása,
generációs
különbségek
áthidalása,  a
vendégfogadás
feltételeinek
megteremtése

polgármester folyamatos programok
látogatottsága,
vendégek száma

személyi,  tárgyi,
anyagi

Pályázati
lehetőségek
maximális
kihasználása,
önkéntesek
számának
növekedése,
adományok
száma

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

1. Tégy  meg
mindent
egészséged
érdekében!

Egészségügyi
szűréseken
alacsony  a
részvételi  arány,

A  célcsoport
egészségügyi
állapotának
felmérése  és

Tájékoztató
fórumok,
Egészséges
életmódot

polgármester folyamatos A  szűréseken
való  részvételi
arány
növekedése,

tárgyi,  személyi,
anyagi

Együttműködés
civil
szervezetekkel,
a  szociális
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rossz  egészségi
állapot

javítása

R:  a  meglévő
szűréseken  a
részvételi  arány
növelése

K:  a  szűrések
skálájának
bővítése,
egészségtudatos
életmódra  való
ösztönzés 

H:  egészségi
állapot javulása

népszerűsítő
programok
szervezése,
sportolásra,  a
szabadidő
hasznos
eltöltésére
alkalmas  terek
kialakítása,  a
meglévők
fejlesztése

programokon
való  résztvevők
száma,
egészségi
mutatók

ellátórendszerrel

2. Az  önkéntes
munka  és  a
közcélú
foglalkoztatás
összekapcsolása

A
munkanélküliek
száma magas

Az  aktív  korú
munkanélküliek
50 százalékának
bevonása  a
programba

R:  hatékony,
tartalmas
közfoglalkoztatá
s

K:  a  résztvevők
érdekeltté tétele

H:  biztos  anyagi
háttér,
életkörülmények
javulása  a
résztvevők
körében  

Pályázatok
benyújtása,
képzések
szervezése,
tárgyi,  személyi
feltételek
megteremtése,
tevékenységi kör
kiszélesítése,
bővítés igény és
lehetőség szerint

polgármester folyamatos a  munkaidő
hasznos
kitöltése,
napirend
kialakulása,
életkörülmények
javulása

tárgyi,  személyi,
anyagi

Együttműködés
civil
szervezetekkel,
a bevételekből új
programokhoz
önerő
biztosítható

3. A  szociális
ellátórendszer
hatékonyságána
k növelése

Kommunikációs
infrastruktúra
nem  megfelelő,
az  épületek
elavultak,
fejlesztésre
szorulnak,  az
utak  állapota
rossz,  a
bokortanyákról
rossz idő esetén
a  közlekedés
lehetetlen,  a
teljes
akadálymentesít
és  nem
megoldott,  nincs
fogorvosi
ügyelet,  a  teljes
közműellátás

A
szolgáltatásjutás
hoz  az
esélyegyenlőség
megteremtése

R:  pályázati
lehetőségek
maximális
kihasználása

K:  A  célcsoport
elégedettségéne
k növekedése

H:
esélyegyenlőség
biztosítása  a
település minden
lakosa  részére,
minden területen

Gazdasági
program,
településfejleszt
ési terv

Településközpon
t  kialakítása,  a
tokaji  út
belterületi
szakaszának
rehabilitációja,
infrastruktúra
fejlesztése,
internet  –
hozzáférés
mindenki
számára,  helyi
média
fejlesztése,  az
önkormányzat
épületeinek
korszerűsítése,
teljes
akadálymentesít
és,  a  település

polgármester folyamatos elvándorlók
számának
csökkenése,
lakosság
elégedettsége,
letelepedők
számának
növekedése,
külterületen  élők
biztonságérzetén
ek  javulása,
munkahelyek
számának
növekedése, kis-
és
középvállalkozás
ok  száma  nő,
életminőség
javul

személyi,  tárgyi,
anyagi

A  lakosság
számának,  a  kis
és
középvállalkozás
ok  számának,
munkahelyek
számának
növekedésével a
bevétel is nő
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hiánya élhetőbbé  tétele,
teljeskörű
szolgáltatás
biztosítása,  ipari
park
létrehozása,
vállalkozásbarát
önkormányzat

4. A magány  rossz
tanácsadó

A  célcsoport
elmagányosodás
a,  pszichés
megbetegedése
k  számának
növekedése

A  szabadidő
hasznos
eltöltésének
megteremtése
R:  állandó
programok
szervezése
igényfelmérés
alapján
K:  közösségi
terek,  parkok
kialakítása,
fejlesztése

H:  Mindenki
számára  élhető
település

településfejleszt
ési  terv,
gazdasági
program

Igényfelmérés
Életvezetési
tanácsadás

Szolgáltatások
bővítése,
közösségi  terek
kialakítása,  a
meglévők
fejlesztése,
programok
szervezése,
segítségnyújtás
szakemberek
bevonásával

polgármester folyamatos közösségi  terek
kihasználtsága,
programokon
való  résztvevők
száma,  pszichés
betegségben
szenvedők
számának
csökkenése

személyi,  tárgyi,
anyagi

együttműködés
szociális
ellátórendszerrel,
civil
szervezetekkel

5. Lakossági
identitástudat
erősítése

Aktív  közösségi
élet  hiánya,  a
szabadidő
hasznos,
tartalmas
eltöltésének
hiánya,
bezártság,  a
hagyományőrzés
hiánya

A  lakosság
identitástudatána
k erősítése

R:
Hagyományos
programok
színvonalának
növelése,
külkapcsolatok
erősítése

K: Térségi napok
szervezése,
hagyományápolá
s,  prevenciós
programok,
tájház
kialakítása

H:  Turizmus
fellendítése 

gazdasági
program,
településfejleszt
ési terv

Megfelelő,
igényes,
mindenki
számára
megközelíthető
színhely
kialakítása,
pályázati
lehetőségek
kiaknázása,
kulturált
közösségi  terek
kialakítása,
fejlesztés,
sokszínű
programok,
hagyományok
őrzése,  átadása,
generációs
különbségek
áthidalása,  a
vendégfogadás
feltételeinek
megteremtése

polgármester folyamatos programok
látogatottsága,
vendégek száma

személyi,  tárgyi,
anyagi

Pályázati
lehetőségek
maximális
kihasználása,
önkéntesek
számának
növekedése,
adományok
száma
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3. Megvalósítás

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a
településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony
során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák. 

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program
elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség
szempontjából  fontos  egyéb  közszolgáltatásokat  meghatározó  stratégiai  dokumentumokba  és
iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre
vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában
részletes leírásra kerültek. 

A  Helyi  Esélyegyenlőségi  Program  megvalósulását,  végrehajtását  a  HEP  Fórum  ellenőrzi,  és
javaslatot  készít  a  HEP  szükség  szerinti  aktualizálására  az  egyes  beavatkozási  területek
felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.
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A település bemutatása 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén

lakónépesség

2007 (fő) 6888 fő

2008 (fő) 6893 fő

Lakónépesség számának változása (%) 100 %

2009 (fő) 6902 fő

Lakónépesség számának változása (%) 100 %

2010 (fő) 6842 fő

Lakónépesség számának változása (%) 100 %

2011 (fő) 6803 fő

Lakónépesség számának változása (%) 100 %

2012 (fő)  6765fő

Lakónépesség számának változása (%) 100 %

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A  lakónépességet  úgy  értjük,  mint  az  adott  területen  lakóhellyel  rendelkező,  de  másutt
tartózkodási hellyel nem rendelkező személyek, valamint az ugyanezen a területen tartózkodási
hellyel rendelkező személyek együttes száma. 
A lakónépesség számának változása (%) számítási módja: pl.: (2008 -as "fő" adat osztva a 2007
-es "fő" adattal)×100 vagy 2009-es "fő" adat osztva a 2008 - as "fő" adattal×100. 
Ez  a  számadat,  illetve  a  változás  aránya  megmutatja,  hogy  az  adott  településen  mekkora
lakónépességre vonatkoztatva kell áttekinteni az esélyegyenlőség megvalósulását.
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2. számú táblázat - Állandó népesség

állandó népesség száma 7082 fő

nő
3592 fő

 50,7  %

férfi
3490 fő
49,2 %

0-2 évesek
170 fő
2,4%

0-14 éves nők
469 fő
6,6 %

0-14 éves férfiak
549 fő
7,7 %

15-17 éves nők
127 fő

1,79 %

15-17 éves férfiak
132 fő

1,86 %

18-54 éves nők
2150 fő
30,3 %

18-59 éves férfiak
2277 fő
32,1 %

60-64 éves nők
227 fő
3,2 %

60-64 éves férfiak
218 fő

3,07 %

65 év feletti nők
619 fő

8,74 %

65 év feletti férfiak
314 fő

4,43 %
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Az állandó népesség számát úgy értelmezzük, mint a bejelentett állandó népességet. Tehát az adott
területen  bejelentett  lakóhellyel  (állandó  lakással)  rendelkező  személyek  tartoznak  a  bejelentett
állandó  népesség  körébe,  függetlenül  attól,  hogy  van-e  máshol  bejelentett  tartózkodási  helyük
(ideiglenes lakásuk), vagy hogy az összeírás eszmei időpontjában jelen voltak-e.
Az életkor szerinti bontásban való állandó népesség számossága szintén segít az esélyegyenlőség
különböző célcsoportjának beazonosításában.

52



3. számú táblázat - Öregedési index

 
65 év feletti állandó lakosok

száma (fő)
0-14 éves korú állandó lakosok

száma (fő)
Öregedési index (%)

2001 1260 1760 71,59
2008 1064 1110 95,8
2009 1061 1125 94,3
2010 1058 1082 97,7
2011 993 1021 91,3
2012 993 1023 91,2

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Az öregedési index azt jelzi, hogy 100 fő 14 év alattira mennyi 65 éven felüli fő jut. Az öregedési
indexet úgy számítjuk ki, hogy a 65 év felettieket elosztjuk a 0-14 évesekkel, és ezt megszorozzuk
százzal. Ez az index megmutatja, hogy az adott település népességére mi a jellemző: amennyiben
100 alatti az index, akkor túlsúlyban vannak a 14 év alattiak, vagyis fiatalos a népességszerkezet.
Ha az index 100 felett van, akkor a 65 év felettiek vannak többen, és a település elöregedő. A
kétféle  helyzet  legegyszerűbben  esélyegyenlőség  szempontjából  úgy  értelmezhető,  hogy míg a
fiatalos népességszerkezet  esetén a gyerekek,  addig  az öregedő esetén az idősek fokozottabb
ellátására  van  szükség.  Természetesen  ez  az  index  –  ugyanúgy  mint  a  többi  –  egyéb
összefüggésben is vizsgálandó. Vagyis például a gyerekek alacsony számossága nem jelenti azt,
hogy  ők  ne  igényelnének  fokozott  figyelmet,  különösen  akkor  például,  ha  szüleik  alacsony
jövedelműek.

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

 állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg

2008 198 189 9
2009 208 199 9
2010 221 204 17
2011 241 220 21
2012 258 221 37

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A belföldi vándorlásokat úgy tudjuk kiszámolni, hogy az odavándorlásból kivonjuk az elvándorlást.
Ez az adat az adott település vonzerejét mutatja: ha pozitív az egyenleg, akkor az odaköltözés, ha
negatív,  akkor  az  elvándorlás  jellemző.  Természetesen  itt  is  további  tényezőket  szükséges
figyelembe venni.
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás

 Élve születések száma halálozások száma
természetes szaporodás

(fő)
2008 68 86 18
2009 77 89 12
2010 86 98 12
2011 48 99 51
2012 53 101 48

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A természetes szaporodás értékét úgy számoljuk ki, hogy az élveszületések számából kivonjuk
a halálozások számát. 
Amennyiben össze kívánjuk vetni országos vagy más település adatával, akkor a természetes
szaporodást szükséges ezrelékben kiszámolni.
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A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége

3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma

15-64 év közötti
lakónépesség (fő)

nyilvántartott álláskeresők
száma 

nő férfi összesen nő férfi összesen
fő % fő % fő %

2008 2359 2479 4838 225 9,5 204 8,2 429
8,8
6

2009 2615 2312 4927 293 11,2 327
14,
1

620
12,
6

2010 2414 2526 4950 297 12,3 349
13,
8

646
13,
1

2011 2448 2501 4949 347 14,1 318
12,
7

665
13,
4

2012 2477 2404 4881 305 12,3 367
15,
3

672
13,
8

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A %-ot kell értelemszerűen számolni, pl.: nyilvántartott nő álláskeresők osztva a 15-64 éves nők
számával×100
Megjegyzés:  teljes 15-64 éves népességgel lehet csak számolni a javasolt "gazdaságilag aktív
15–64 éves népesség" helyett mivel ez az adat nem található a TeIR-ben. 
Ezek  az  adatok  arra  mutatnak  rá,  hogy  a  teljes  lakónépességhez  képest  milyen  arányú  a
nyilvántartott álláskeresők száma, ez miként változott az elmúlt években, illetve, hogy milyen az
arány a férfiak és nők között a vizsgált területen. 

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint

  2008 2009 2010 2011 2012
nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen
fő 429 620 646 665 672

20 éves és fiatalabb
fő 28 40 28 34 36
% 6 6,45 4,33 5,11 5

21-25 év 
fő 74 101 102 110 68
% 17,2 16,29 15,78 16,54 10

26-30 év
fő 47 84 92 85 90
% 10,95 13,54 14,24 12,78 13,4

31-35 év
fő 59 89 89 93 90
% 13,75 14,35 13,77 13,98 13,4

36-40 év
fő 60 64 76 75 76
% 13,98 10,32 11,76 11,27 11,3

41-45 év
fő 51 73 73 80 78
% 11,88 11,77 11,3 12,03 12

46-50 év
fő 48 70 75 75 82
% 11,18 11,29 11,6 11,27 12,2

51-55 év
fő 47 72 71 65 64
% 10,95 11,61 10,99 9,77 9,5

56-60 év
fő 12 23 39 47 48
% 2,79 3,7 6,03 7,06 7,1

61 év felett
fő 2 4 1 1 2
% 0,46 0,64 0,15 0,5 0,3

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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A regisztrált  munkanélküliek korcsoportonkénti  bontása, illetve idősoros változása rámutat arra,
hogy  a  munkanélküliség  a  különböző  korosztály  tekintetében  miként  változik.  Az  adatok,
különösen  az  országos  és  térségi  adatokkal  összevetésben  rámutatnak  arra,  hogy  az  egyes
korosztályokat  tekintve elégséges-e a meglévő problémakezelés vagy további beavatkozásokat
szükséges tervezni.

3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma
és aránya nemenként

 
nyilvántartott/regisztrált 
munkanélküli összesen

180 napnál régebben regisztrált
 munkanélküli

 fő fő %
 nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen

2008 225 204 429 135 105 240 60 51,4 55,9
2009 293 327 620 201 202 403 68,6 61,7 65
2010 297 349 646 215 191 406 72,39 54,72 62,8
2011 347 318 665 178 152 330 51,29 47,79 49,6
2012 317 355 672 162 140 302 51,1 39,43 44,9

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A  százalékos  arányok  kiszámolása  arra  mutat  rá,  hogy  milyen  arányban  vannak  a  tartós
munkanélküliek.  Ennek  kiszámolását  úgy  történik,  hogy  például  az  adott  évben  180  napnál
régebben regisztrált munkanélküli férfiak számát (fő) elosztjuk az összes regisztrált munkanélküli
férfiak számával és megszorozzuk százzal. 
Minél magasabb a tartós munkanélküliek számaránya, annál inkább szükséges a beavatkozások
tervezése. Ez esetben is figyelembe kell venni a nemek közötti különbséget, illetve a területi és
országos arányokat.

3.2.4. számú táblázat - Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség
száma nemenként

év 18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma

 nő férfi
összese

n nő Férfi összesen
 fő fő fő fő % fő % fő %

2008 599 668 1267 34 5,67 29 4,34 63 4,97
2009 571 654 1225 46 8,05 39 5,96 85 6,93
2010 573 653 1226 42 7,32 42 6,43 84 6,85
2011 571 645 1216 46 8,05 42 6,51 88 7,23
2012 580 632 1212 44 7,5 39 6,2 83 6,8

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A százalékos arányok kiszámítása hasonló az előző táblázat számítási módjához. Megjegyezzük,
hogy ebben a táblában a Nemzeti Munkaügyi Hivataltól származó adatok vannak, melyek havi és
negyedéves bontásban érhetők el. 
A  táblázatból  nyert  adatok  (országos  és  területi  adatokkal  való  összevetésben)  egy  fontos
munkaerő-piaci helyzetre, a pályakezdők helyzetére irányítja a figyelmet.
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3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség

év 
15 éves és idősebb

lakosság száma
összesen

15-X éves legalább
általános iskolát végzettek

száma

általános iskolai végzettséggel nem
rendelkezők 15-x évesek száma 

 összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi
 fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő %

200
1

5735 2983 2752 4960 2421 2539 775 13,5 562 18,8 213 7,7

201
1

5801 3008 2793 5006 2424 2582 795 13,7 570 18,9 225 8,05

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás, Önkormányzati adatgyűjtés

A HEP Sablon és mellékletei  összeállításának időpontjában csak a 2001. évi  népszámlálásból
állnak rendelkezésre települési adatok, várhatóan 2013 folyamán nyilvánosságra kerülnek a 2011.
évi népszámlálási adatok is.
Az általános iskolai végzettséggel nem rendelkező 15-X évesek számát csak úgy lehet kiszámolni,
hogy  a  legalább  általános  iskolát  végzettek  számát  ki  kell  vonni  a  teljes  15  évesnél  idősebb
népesség létszámából. 
Ez az adatsor használható a foglalkoztatottság résznél, de a HEP több más fejezeténél is fontos
alap-adatsor.

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint

Év
nyilvántartott

álláskeresők száma
összesen

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség
szerint

8 általánosnál alacsonyabb
végzettség

8 általános végzettség

  Fő fő fő
2008 429 16 186
2009 620 17 217
2010 646 25 254
2011 665 20 240
2012 672 24 244

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Az adattábla számszerűen adja meg, hogy a nyilvántartott álláskeresők közül milyen létszámban
vannak az alacsony iskolai végzettségűek. A táblázat adatai alkalmasak arra, hogy tervezhetővé
tegyék a beavatkozások mértékét, milyenségét.   

3.2.7. számú táblázat - Általános iskolai  felnőttoktatásban tanulók létszáma és a 8. évfolyamot
eredményesen végzettek

 év
általános iskolai felnőttoktatásban

résztvevők száma
8. évfolyamot felnőttoktatásban eredményesen

elvégzők száma

 fő Fő %
2009 0 0 0
2010 0 0 0
2011 0 0 0
2012 0 0 0

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)
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Ez az adat arra mutat rá, hogy mennyire sikerül az iskolázatlanok bevonása a felnőttoktatásba.
Amennyiben az alacsony iskolázottság probléma a településen, és eközben a felnőttoktatás ezen
a  területen  nem  jelenik  meg,  akkor  a  későbbiekben  egy  beavatkozási  terület  lehet.  Ha  a
településen nincs általános iskolai  felnőttképzés,  célszerű felmérni az erre vonatkozó igényt és
partnerek bevonásával megszervezni.
3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában

középfokú
felnőttoktatásban 

résztvevők
összesen

szakiskolai
 felnőttoktatásban

 résztvevők

szakközépiskolai
felnőttoktatásban

résztvevők

gimnáziumi
felnőttoktatásban

résztvevők

 fő fő % fő % fő %
2009 113 0 0 0 0 113 100
2010 117 0 0 0 0 117 100
2011 75 0 0 0 0 75 100
2012 70 0 0 0 0 70 100

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)

Ez a két adatsor – éppúgy, mint a 3.2.7 táblázat adatai - csak érintőlegesen kapcsolódik ehhez a
fejezethez,  azonban  alkalmas  arra,  hogy  számszerűen  is  kimutassuk,  hogy  a  munkaerő-piaci
hátrányokat  okozó  alacsony  iskolázottság  javítására  vonatkozó  felnőttoktatásba  milyen
létszámban, arányban vonódnak be a településen élők. Tekintettel arra, hogy a fenti táblázathoz
megjelölt  adatforrások nem tájékoztatnak arról,  hogy a felnőttoktatásban résztvevők valóban a
település lakói-e, illetve, hogy a település lakói melyik településen veszik igénybe ezt az oktatási
szolgáltatást, javasoljuk a táblázat adatait az önkormányzati adatgyűjtéssel pontosítani. 

3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma

Közfoglalkoztatásban
résztvevők személyek

száma

Közfoglalkoztatásban
résztvevők aránya a
település aktív korú

lakosságához képest

Közfoglalkoztatásban
résztvevő

romák/cigányok száma

Közfoglalkoztatásban
résztvevők romák

aránya az aktív korú
roma/cigány

lakossághoz képest

201
0

127 2,4 37 14,74

201
1

179 3,5 45 16,12

201
2

238 4,7 52 16,8

Forrás: Önkormányzat adatai

Ki  kell  számolni,  hogy  az  aktív  korú  (15-64  év  közötti)  lakónépesség  hány  %-a  vesz  részt
közfoglalkoztatásban,  valamint  hogy az aktív  korú  roma/cigány népesség mekkora része  vesz
részt e foglalkoztatási formában. Az önkormányzati adatgyűjtés természetesen a partnerekkel – pl.
nemzetiségi önkormányzat vagy civil szervezet stb. – való együttműködésben valósulhat meg. 

3.2.10.  számú  táblázat  –  A  foglalkozáshoz  való  hozzáférés  esélyének  helyi  potenciálja  -
vállalkozások

regisztrált
vállalkozások

száma a

Kis-
kereskedelmi

üzletek

vendég-
látóhelyek

száma

állami
szektorban
foglalkozta-

kivetett
iparűzési
adó (ft)

befizetett
iparűzési
adó (ft)

működő
foglalkoztatási

programok

foglalkoztatási
programokban

részt vevők
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településen száma
tottak
száma

száma helyben

200
8

483 81 30
138

88.748.442
105.323.80

8

200
9

499 72 28
137

99.407.934
107.371.72

0

201
0

568 86 24
135 111.375.88

0
107.947.94

4

201
1

557 89 27
127 118.861.62

0
114.188.72

2

201
2

584 90 28
146 138.583.49

3
137.472.68

2

Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat adatai

Meg  kell  vizsgálni  a  helyi  munkalehetőségek  alakulásának  tendenciáit,  illetve  azt,  mennyire
illeszkedik  az  a  helyi  munkaerő  és  állásnélküli  munkaerő  lélekszámának  alakulásához,  és
szakképzettségi szerkezetéhez.
3.2.11.  számú  táblázat  –  A  foglalkoztatáshoz  való  hozzáférés  esélyének  helyi  potenciálja  -
közlekedés

elérhetős
ég

átlagos
ideje

autóval

autóbusz
járatpárok

száma
munka-
napokon

átlagos
utazási idő

autóbusszal

vonat járatok
átlagos
száma

munkanapok
on

átlagos
utazási

idő
vonattal

Kerékpár
úton való

megközelít
-hetőség

átlagos
utazási

idő
kerékpáro

n

Legköze
-lebbi

centrum

15 perc 36 20,5 perc 21 11 perc nincs 35 perc

Megye-
székhel

y

15 perc 36 20,5 perc 21 11 perc nincs 35 perc

Főváros 2 óra 30
perc

1 5 óra 52 perc 44 4 óra 8
perc

nincs 12 óra 30
perc

Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, önkormányzat adatai

Meg kell vizsgálni a táblázatban megadottak mellett, illetve helyett a közeli foglalkoztatási centrum
(városközpont, nagyváros) elérhetőségét különböző közlekedési módozatokkal. Az önkormányzat
adatgyűjtés természetesen a partnerekkel való együttműködésben valósulhat meg.

3.2.12. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – fiatalok

van/nincs Felsorolás

fiatalok foglalkoztatását 
megkönnyítő programok a 
településen

van

-  TÁMOP-  1.4.3-12/1-2012-0022 Agrogép,  RW
Hídt.
-
-

fiatalok foglalkoztatását 
megkönnyítő programok a 
vonzásközpontban

van

-  TÁMOP-  1.4.3-12/1-2012-0022  Nyíregyháza
Rózsaép
-
-

az oktatásból a munkaerőpiacra 
való átmenetet megkönnyítő 
programok a településen

van
- Első munkahely garancia program
-
-
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az oktatásból a munkaerőpiacra 
való átmenetet megkönnyítő 
programok a vonzásközpontban

van
-
-
-

Forrás: helyi adatgyűjtés

Össze  kell  gyűjteni  azokat  a  településen  elérhető,  vagy  a  vonzáskörzetében  (közeli  város,
nagyváros) rendelkezésre álló programokat, amelyek megkönnyítik a fiatalok foglalkoztatását és
az  oktatásból  a  munkaerőpiacra  való  átmenetet;  képzéshez,  továbbképzéshez  való
hozzáférésüket. Kérjük, e programok meglétét, vagy hiányát rögzítse a táblázat 2. oszlopában, a
harmadik oszlopban sorolja fel ezen programokat. Az önkormányzati adatgyűjtés természetesen a
partnerekkel való együttműködésben valósulhat meg.

3.2.13.  számú  táblázat  –  A  foglalkozáshoz  való  hozzáférés  esélyének  helyi  potenciálja  –
programokon részvevő  fiatalok száma

fő fiatalok
foglalkoztatását

megkönnyítő
programok a
településen

fiatalok
foglalkoztatását

megkönnyítő
programok a

vonzáskörzetben

az oktatásból a
munkaerőpiacra való

átmenetet megkönnyítő
programok a
településen

az oktatásból a
munkaerőpiacra való

átmenetet megkönnyítő
programok a

vonzáskörzetben

férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő

2008

2009

2010

2011

2012

Forrás: helyi adatgyűjtés

A  fenti  adatok  szöveges  elemzése  a  helyi  jó  gyakorlatok  leírására  is  alkalmas.  Segítségével
áthatóvá válnak a hiányterületek és az adaptálható programok is. Az önkormányzati adatgyűjtés
természetesen a partnerekkel való együttműködésben valósulhat meg.

3.2.14.  számú  táblázat  –  A  foglalkoztatáshoz  való  hozzáférés  esélyének  helyi  potenciálja  -
felnőttek munkaerő-piaci integrációját segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése

Van/nincs Felsorolás

felnőttképző programok a településen -
-
-

felnőttképző programok a vonzásközpontban -
-
-

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a településen -
-
-

egyéb  munkaerő-piaci  szolgáltatások  a -
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vonzásközpontban -
-

Helyi foglalkoztatási programok a településen -
-
-

Helyi foglalkoztatási programok a vonzásközpontban -
-
-

Forrás: helyi adatgyűjtés

Össze kell gyűjteni a településen, vagy vonzáskörzetében (közeli város, nagyváros) elérhető, a
felnőttek munkaerő-piaci integrációját segítő szervezetek és a rendelkezésre álló szolgáltatások
(pl.  felnőttképzéshez  és  egyéb  munkaerő-piaci  szolgáltatásokhoz  való  hozzáférés,  helyi
foglalkoztatási programok) listáját. Kérjük, e programok meglétét, vagy hiányát rögzítse a táblázat
2. oszlopában, illetve a harmadik oszlopban sorolja fel ezen programokat.

3.2.15.  számú  táblázat  –  A  foglalkoztatáshoz  való  hozzáférés  esélyének  helyi  potenciálja  –
programokon részvevő  felnőttek  száma

fő
felnőttképző
programok a
településen

felnőttképző
programok a

vonzás-
központban

egyéb
munkaerő-

piaci
szolgáltatások
a településen

egyéb munkaerő-
piaci

szolgáltatások a
vonzáskörzetben

helyi
foglalkoztatási
programok a
településen

helyi
foglalkoztatási
programok a

vonzáskörzetben

férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő

200
8

200
9

201
0

201
1

201
2

Forrás: helyi adatgyűjtés

A felnőttképzési és a foglalkoztatási programokon résztvevők száma fontos mutató a településen
élő munkanélküliek perspektívájára és helyzetükből való kitörésre vonatkozóan. Az önkormányzati
adatgyűjtés természetesen a partnerekkel való együttműködésben valósulhat meg.

3.2.16.  számú  táblázat  –  Mélyszegénységben  élők  és  romák  települési  önkormányzati  saját
fenntartású intézményekben történő foglalkoztatása

fő mélyszegénységben élők Romák/cigányok

2008 44 28

2009 15 4

2010 90 37

2011 134 45

2012 186 52
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Forrás: helyi adatgyűjtés

A mélyszegénység fogalmát a HEP Sablon vonatkozó fejezetében találhatjuk részletesen kifejtve.
Ez alapján kereshetjük meg, hogy hány főt foglalkoztattak a mélyszegénységben élő és hány főt a
romák/cigányok  közül  a  települési  önkormányzat  saját  fenntartású  intézményeiben  az  egyes
években.  Az önkormányzati  adatgyűjtés  természetesen  a  partnerekkel  való  együttműködésben
valósulhat meg.

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma

 
Nyilvántartott

álláskeresők száma
segélyben részesülők fő segélyben részesülők %

2008. 1. negyedév 460 28 6,08
2008. 2. negyedév 405 22 5,43
2008. 3. negyedév 395 21 5,31
2008. 4. negyedév 411 31 7,54

2008. átlag 417 25,5 6,11
2009. 1. negyedév 512 33 6,44
2009. 2. negyedév 562 17 3,02
2009. 3. negyedév 595 33 5,54
2009. 4. negyedév 604 38 6,29

2009. átlag 568 30 5,32
2010. 1. negyedév 680 50 7,35
2010. 2. negyedév 626 36 5,75
2010. 3. negyedév 593 28 4,72
2010. 4. negyedév 608 34 5,59

2010. átlag 626,8 37 5,90
2011. 1. negyedév 689 60 8,70
2011. 2. negyedév 629 17 2,7
2011. 3. negyedév 610 25 4,1
2011. 4. negyedév 632 3 0,5

2011. átlag 640 26,3 4,1
2012. 1. negyedév 791 1 0,12
2012. 2. negyedév 632 0 0
2012. 3. negyedév 657 0 0
2012. 4. negyedév 607 0 0

2012. átlag 671,8 0,3 0,03
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Ki  kell  számolni,  hogy  a  nyilvántartott  álláskeresők  közül  hány  %-a  részesült  álláskeresési
járadékban (korábban munkanélküli segély, keresetpótló támogatás).
Ezeket az adatokat szükséges összevetni a munkanélküliségi adatokkal,  hogy láthatóvá váljon,
hogy a rendszeres jövedelem nélkül élők hozzájutnak-e támogatáshoz.

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek száma

 nyilvántartott álláskeresők száma
álláskeresési járadékra

jogosultak 
fő fő %

2008 429 60 13,98
2009 620 117 18,87
2010 646 78 12,07
2011 665 83 12,48
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2012 670 71 10,59
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

E  táblázatban  a  százalékos  megoszlást  úgy  számoljuk  ki,  hogy  az  álláskeresési  járadékra
jogosultak  létszámát  (fő)  elosztjuk  a  nyilvántartott  álláskeresők  számával,  majd  megszorozzuk
százzal.
Az elemzés során a táblázat adatait idősorosan is figyelni kell, vagyis hogy nőtt vagy csökkent a
járadékra jogosultak aránya. Emellett a kapott adatokat szükséges összevetni a munkanélküliségi
adatokkal,  hogy  láthatóvá  váljon,  hogy  a  rendszeres  jövedelem  nélkül  élők  hozzájutnak-e
támogatáshoz.

3.3.3.  számú  táblázat-  Rendszeres  szociális  segélyben  és  foglalkoztatást  helyettesítő
támogatásban részesítettek száma

 
rendszeres szociális

segélyben részesülők
 

Foglalkoztatást
helyettesítő
támogatás 

(álláskeresési
támogatás)

Azoknak a száma,
akik 30 nap

munkaviszonyt nem
tudtak igazolni és az
FHT jogosultságtól

elesett 

Azoknak a száma,
akiktől helyi

önkormányzati
rendelet alapján

megvonták a
támogatást

 fő
15-64 

évesek %-ában
fő

munkanélküliek
%-ában

200
8

13 0,002 201 0,04 10 0

200
9

28 0,006 210 0,04 9 0

201
0

28 0,006 256 0,05 12 0

201
1

45 0,009 262 0,05 10 0

201
2

33 0,006 342 0,07 14 0

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Helyi adatgyűjtés

A táblázat  adatsora azt jelzi,  hogy az adott  településen a szociális  segély és a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás, mint az aktív korúak támogatása milyen mértékben van jelen. Rendszeres
szociális segélyt az az aktív korú személy kaphat az önkormányzattól, aki nem munkavállaló, vagy
egészségkárosodott,  vagy  támogatott  álláskereső,  vagyis  olyan  hátrányos  munkaerő-piaci
helyzetű,  aktív korú személyek részére nyújtott  támogatás, akik nem rendelkeznek rendszeres,
megélhetést  biztosító jövedelemmel.  A  foglalkoztatást  helyettesítő  támogatást  csak álláskereső
személy veheti igénybe. Önmagában az adat nem értelmezhető, szükséges összevetni az aktív
korúak  (3.2.1  tábla  -  15-64  évesek  száma)  és  a  munkanélküliek  számával  (3.2.1  tábla  -
nyilvántartott  álláskeresők  száma).  Az  elemzés  során  ki  kell  emelni,  hogy  a  szociális  segély
meghatározó mértékben jelenik meg a település alacsony jövedelmű lakosságának körében. 
Figyelembe kell venni, hogy 2011 január 1-től bérpótló juttatásra (BJP), illetve 2011 szeptember 1-
től  foglalkoztatást  helyettesítő  támogatásra  (FHT)  jogosult,  aki  korábban  rendelkezésre  állási
támogatásban (RÁT) részesült, ám a jogosultságot évente felül kell vizsgálni. 2012-től csak annak
folyósítható  az  ellátás,  aki  a  jogosultság  felülvizsgálatát  megelőző  évben  legalább  30  nap
munkaviszonyt  tud  igazolni  közfoglalkoztatásban  vagy  a  munkaerőpiacon.  Amennyiben  a
feltételeknek nem tud eleget  tenni,  mert  számára nem tudtak közfoglalkoztatás körébe tartozó
munkát felajánlani, illetve a 30 nap munkavégzést egyéb módon sem tudta teljesíteni, akkor a 30
nap számításánál az általa teljesített közérdekű önkéntes tevékenység időtartamát is figyelembe
kell  venni.  A  bérpótló  juttatásban  részesülő  a  munkaügyi  szervezettel  nyilvántartott
álláskeresőként köteles együttműködni. Január elsejétől közfoglalkoztatásban csak a kirendeltség
által közvetített álláskeresők, elsősorban bérpótló juttatásra jogosult személyek foglalkoztathatóak,
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akik  a  felajánlott  munkalehetőséget  az  iskolai  végzettség  és  szakképzettség  figyelembevétele
nélkül  kötelesek  elfogadni,  emellett  az  önkormányzat  rendeletben  előírhatja  jogosultsági
feltételként, hogy a juttatásban részesülő a lakókörnyezetét tartsa rendben. A BJP/FHT összege a
mindenkori öregségi minimálnyugdíjhoz igazítva, több mint négy évig változatlanul 28 500 forint
volt, majd ez lecsökkent 22.500 forintra.

3.4.1. számú táblázat - Lakás állomány

db
összes

lakásállomány bérlakás állomány
szociális

lakásállomány

egyéb lakáscélra
használt nem lakáscélú

ingatlanok
ebből elégtelen

lakhatási
körülményeket

biztosító
lakások száma

ebből elégtelen
lakhatási

körülményeket
biztosító

lakások száma

ebből elégtelen
lakhatási

körülményeket
biztosító

lakások száma

ebből elégtelen
lakhatási

körülményeket
biztosító lakások

száma

2008 2552 96 0 0 0 0 0 0
2009 2563 103 0 0 0 0 0 0
2010 2569 101 0 0 0 0 0 0
2011 2573 108 0 0 0 0 0 0
2012 2581 116 0 0 0 0 0 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

Kérjük,  gyűjtse össze az önkormányzati  illetve a rendelkezésre álló adatbázisokból a település
lakásállományára vonatkozó adatokat. Vizsgálni szükséges, hogy az egyes kategóriákban mennyi
a szociális követelmények szempontjából nem megfelelőnek minősíthető lakások száma. 
Javasoljuk  a  táblázatban  megjelölt  számszerű  adatok  mellett  azt  is  beazonosítani,  hogy  a
lakásállomány hány családot, hány háztartást érint. Ezzel összefüggésben lehet azt is – további,
pontosító adatgyűjtés segítségével - vizsgálni,  hogy a vizsgált  családok közül mennyinek nincs
munkajövedelme,  hány  család  él  alacsony  komfortkörülmények  között,  illetve  hogy  hogyan
gazdálkodik az önkormányzat a bérlakás állománnyal (mennyi üres bérlakás van például) stb. 
Az önkormányzati  adatgyűjtés természetesen a partnerekkel való együttműködésben valósulhat
meg. 
3.4.2. számú táblázat - Veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

Feltárt veszélyeztetett lakhatási helyzetek
száma

Hajléktalanok száma

2008

2009

2010

2011

2012
Forrás: önkormányzati adatok

A táblázat elemzésekor figyelembe kell venni, hogy az adott helyzetszám hozzávetőlegesen hány
főt érint. 
Azt  is  vizsgálni  kell,  hogy  hány  esetben  került  az  önkormányzat  szociális  bizottsága  elé
veszélyeztetett lakhatási helyzet problémája az elmúlt években. 
A vizsgálat további részében figyelemmel kell lenni arra, hogy miként alakul a hajléktalanok száma
a településen. A hajléktalanok létszámát szükséges a szöveges kifejtésben pontosítani (szállón,
közterületen, anya-gyermek otthonban, lakásukat elvesztők akik ideiglenes elhelyezést kaptak stb.
hajlék  és  fedélnélküli).  Az  önkormányzati  adatgyűjtés  természetesen  a  partnerekkel  való
együttműködésben valósulhat meg.
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3.4.3. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők

 
lakásfenntartási támogatásban

részesítettek száma
adósságcsökkentési támogatásban

részesülők száma
2008 260 0
2009 283 0
2010 335 0
2011 408 0
2012 443 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Komoly  probléma az eladósodás,  különösen  a  hátrányos helyzetű,  munkájukat  elveszítő  vagy
alacsony jövedelmű, idős, vagy több gyermekes családoknak, az ilyen helyzetbe jutók számának
megállapításához  nyújt  segítséget  ez  a  táblázat.  Ez  a  réteg  veszítheti  el  a  lakását,  válhat
hajléktalanná leginkább, vagy náluk kapcsolják ki fizetés hiányában a közszolgáltatásokat.

3.5.1. számú táblázat - Telepek, szegregátumok helyzete

Telepek, szegregátumok száma a településen:

Telepi lakások száma a településen: 2008

2009

2010

2011

2012

A telep/ek, szegregátum/ok elhelyezkedése a település 
területéhez viszonyítva

A telep/ek megközelíthetősége:

A  telepek  közelében  lévő  egészségtelen  üzemek,
létesítmények (kérjük, sorolja fel, van-e a közelben - és
ha  igen  milyen  távolságra  -  szeméttelep,  feldolgozó
üzem stb.)

Forrás: helyi adatgyűjtés

A fenti  táblázatban  megadott  adatok  alapján  elsősorban  az  a  kérdés,  hogy miféle  változások
vannak  a  területen.  E  mellett  a  két  zárókérdés  szöveges  kifejtése  azt  jelzi,  hogy  a  telepi,
szegregátumi  viszonyok  során  az  egyenlő  hozzáférés  milyen  mértékben  sérül,  vagyis  itt  is  a
település többi részéhez javasolt viszonyítani. A helyi adatgyűjtés természetesen a partnerekkel
való együttműködésben valósulhat meg.

3.5.2. számú táblázat - Telepek, szegregátumok helyzete - lakásállomány

komfort nélküli
lakások a

belterületen

komfort nélküli lakások a
külterületen

komfort nélküli lakások
a nem szegregált
lakóterületeken

komfort nélküli
lakások a szegregált

lakóterületeken

száma

aránya az összes
lakásállományhoz

viszonyítva

alapozással nem
rendelkező
lakások a

belterületen

alapozással nem
rendelkező lakások a

külterületen

alapozással nem
rendelkező lakások a

nem szegregált
lakóterületeken

alapozással nem
rendelkező lakások a

szegregált
lakóterületeken

száma
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aránya az összes
lakásállományhoz

viszonyítva

szilárd falazattal
nem rendelkező

lakások a
belterületen

szilárd falazattal nem
rendelkező lakások a

külterületen

szilárd falazattal nem
rendelkező lakások a

nem szegregált
lakóterületeken

szilárd falazattal nem
rendelkező lakások a

szegregált
lakóterületeken

száma

aránya az összes
lakásállományhoz

viszonyítva
vezetékes

ivóvízzel ellátott
lakások a

belterületen

vezetékes ivóvízzel
ellátott lakások a

külterületen

vezetékes ivóvízzel
ellátott lakások a nem

szegregált
lakóterületeken

vezetékes ivóvízzel
ellátott lakások a

szegregált
lakóterületeken

száma

aránya az összes
lakásállományhoz

viszonyítva
árammal ellátott

lakások a
belterületen

árammal ellátott lakások
a külterületen

árammal ellátott lakások
a nem szegregált
lakóterületeken

árammal ellátott
lakások a szegregált

lakóterületeken

száma

aránya az összes
lakásállományhoz

viszonyítva
vezetékes gázzal
ellátott lakások a

belterületen

vezetékes gázzal ellátott
lakások a külterületen

vezetékes gázzal
ellátott lakások a nem

szegregált
lakóterületeken

vezetékes gázzal
ellátott lakások a

szegregált
lakóterületeken

száma

aránya az összes
lakásállományhoz

viszonyítva
csatornával

ellátott lakások a
belterületen

csatornával ellátott
lakások a külterületen

csatornával ellátott
lakások a nem

szegregált
lakóterületeken

csatornával ellátott
lakások a szegregált

lakóterületeken

száma

aránya az összes
lakásállományhoz

viszonyítva

Forrás: Önkormányzati adatok, TeIR, KSH adatbázis

Kérjük, a táblázat második sorába írja be a település különböző területein a komfort nélküli lakások
számát.  A harmadik  oszlopban  számítsa  ki  ezen  lakások  arányát  az adott  lakóterület  összes
lakásához  viszonyítva.  Komfort  nélküli  (substandard)  a  lakás,  amelyre  érvényes  a  következő
feltételek valamelyike: nincs WC vagy fürdőszoba; nincs szennyvízelvezető-csatorna; hiányzik az
alapozás, a fal vályogból épült; nincs vezetékes víz. Substandard a lakás akkor is, ha a lakásban
nincs konyha és a teljes alapterület nem éri el az 50 m²-t. Szilárd falazattal rendelkező lakás: a
falazat anyaga kő, tégla, beton, panel. 

3.5.3. számú táblázat - A telepeken, szegregátumokban élők

összes fő férfi nő
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a  telepen/szegregátumokban
élők száma és változása

2008

2009

2010

2011

2012

0-6-éves

7-14 éves

15-30 éves

31-45 éves

46-64 éves 

65< éves

az aktív korúak (15-64 év) 
közül foglalkoztatott

munkanélküli

Inaktív

eltartott

segélyezettek száma

hátrányos helyzetű gyermekek
száma

halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek száma

Forrás: Önkormányzati adatok

A telepen/szegregátumokban élők száma és változása a szegregációval veszélyeztetett területek,
a  lakosság  területi  átrendeződésének  folyamatát  mutatja.  Fel  kell  tárni  a  telepeken,
szegregátumokban  élő  népesség életkori  és foglalkoztatottságbeli  megoszlását  nemek szerint.
Gazdaságilag aktív népesség: A  foglalkoztatottak és a  munkanélküliek (azaz a  munkát  végzők és a
munkavégzésre rendelkezésre állók)  együttes száma a 15-64 éves népességben.  Inaktív az az
aktív  korú  személy,  aki  nem  dolgozik,  de  rendelkezik  saját  rendszeres  bevétellel  (nyugdíj,
ösztöndíj,  segély…).  Eltartott  az az aktív  korú  személy,  aki  nem rendelkezik  saját  rendszeres
jövedelemmel.  Az  önkormányzati  adatgyűjtés  természetesen  a  partnerekkel  való
együttműködésben valósulhat meg.
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3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás

 

Felnőttek és gyermekek
részére szervezett háziorvosi

szolgálatok száma

Csak felnőttek részére
szervezett háziorvosi
szolgáltatások száma

házi gyermekorvosok által
ellátott szolgálatok száma

2008 1 2 1
2009 1 2 1
2010 1 2 1
2011 1 2 1
2012 1 2 1

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Az orvosi,  egészségügyi  ellátást,  illetve  annak  változását  mutatja  be a  táblázat,  mely  szintén
lényeges adat az adott település infrastruktúrájának és szolgáltatásainak vonatkozásában.

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

 
közgyógyellátási igazolvánnyal

rendelkezők száma
2008 196
2009 116
2010 240
2011 263
2012 210

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Ez  az  adat  szintén  az  egészségügyi  ellátás  egyik  fontos  mutatója,  amely  esélyegyenlőségi
szempontból  jelentős.  A  közgyógyellátás  a  szociálisan  rászorult  személy  részére  -  egészségi
állapota  megőrzéséhez  és  helyreállításához  -  az  egészségügyi  szolgáltatásokkal  kapcsolatos
kiadások  kompenzálását  célzó  hozzájárulás.  Három  jogcímen  kaphat  valaki  közgyógyellátási
igazolványt:  1. alanyi jogon, 2. normatív alapon, 3. méltányossági alapon.

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma

 
ápolási díjban részesítettek

száma
2008 72
2009 45
2010 45
2011 44
2012 48

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Az ápolási  díj  a  tartósan  gondozásra  szoruló  személy  otthoni  ápolását  ellátó  nagykorú
hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó [a közeli
hozzátartozók meghatározásáról  ld.  a Ptk. 685. § b) pontját],  ha állandó és tartós gondozásra
szoruló, súlyosan fogyatékos (életkorra tekintet nélkül), vagy tartósan beteg 18 év alatti gyermek
gondozását, ápolását végzi. 
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A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

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

 

18 év alattiak
száma a

népességben
Védelembe vett 18
év alattiak száma

Megszűntetett esetek
száma a 18 év alatti
védelembe vettek

közül

Veszélyeztetett
kiskorú gyermekek

száma

2008 1472 19 11 551
2009 1505 29 10 453
2010 1467 34 8 398
2011 1441 26 4 396
2012 1384 41 10 392

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A veszélyeztetett  és  a  védelembe vett  kiskorúak számát  a  település  jegyzője  tartja  nyilván.  A
jegyző  védelembe  veszi  a  gyermeket,  ha  a  szülő  vagy  törvényes  képviselő  az  alapellátások
önkéntes  igénybevételével  a  gyermek  veszélyeztetettségét  megszüntetni  nem  tudja,  de
segítséggel a gyermek fejlődése, nevelése a családban biztosítható. A települési önkormányzat
jegyzője - a gyermekjóléti szolgálat javaslatának figyelembevételével - védelembe veheti továbbá
a szabálysértési hatóság értesítése alapján a szabálysértést elkövetett fiatalkorút, vagy a nyomozó
hatóság  nyomozást  megtagadó  határozata  alapján  a  tizennegyedik  életévét  be  nem  töltött
gyermeket, vagy a rendőrség, az ügyészség, illetve a bíróság jelzése alapján a bűncselekmény
elkövetésével  gyanúsított,  vádolt  fiatalkorút.  A  veszélyeztetett  gyermek definíciója  alatt  olyan -
magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult – állapotot ért a rendelet, amely a
gyermek  testi,  értelmi,  érzelmi  vagy  erkölcsi  fejlődését  gátolja  vagy  akadályozza.  A
gyermekvédelemben  érintett  szakemberek  gyakran  eltérően  értelmezik  a  veszélyeztetettség
fogalmát  és  a  mértékét  is,  ezért  a  helyzetelemzés  szöveges  részében  javasolt  mindezt
részletesebben elemezni.

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

 

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben

részesítettek
száma

Ebből
tartósan

beteg
fogyatékos
gyermekek

száma

Kiegészítő
gyermekvédelmi
támogatásban

részesítettek száma 

Ebből
tartósan

beteg
fogyatékos
gyermekek

száma

Rendkívüli
gyermekvédelmi
támogatásban
részesítettek

száma

200
8

633
65

0
0

13

200
9

687
18

0
0

32

201
0

723
50

0
0

13

201
1

785
60

0
0

14

201
2

658
60

0
0

9

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a nyugdíjminimumhoz viszonyított  egy főre eső havi
jövedelem összege és a vagyoni helyzet függvényében állapítják meg, míg a kiegészítő illetve a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban akkor részesítheti a családot az önkormányzat,  illetve
az  illetékes  jegyző,  amennyiben  a  gyermeket  gondozó  család  időszakosan  létfenntartási
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gondokkal  küzd,  vagy  létfenntartást  veszélyeztető  rendkívüli  élethelyzetbe  került.  Az  elemzés
során az eljárás objektív és szakmai standardoknak történő megfelelését javasolt szövegesen is
értékelni. 
A  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezmény  célja  a  szociális  alapon  rászoruló  kiskorúak,  vagy
közoktatási  intézményben  tanuló  nagykorúak  anyagi  támogatása.  Ennek  formája:  a)
gyermekétkeztetés  normatív  kedvezmény  b)  pénzbeli  támogatás  (évente  két  alkalommal:
augusztus  és  november  hónapban,  feltéve,  hogy  a  kedvezményre  való  jogosultsága  tárgyév
augusztus  1-én,  illetve  november  1-én  fennáll  c)  külön  jogszabályban  meghatározott  egyéb
kedvezmény.

4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma, aránya

 

 Ingyenes
étkezésben
résztvevők

száma óvoda

Ingyenes
étkezésben
résztvevők

száma
iskola 1-8.
évfolyam

50 százalékos
mértékű

kedvezményes
étkezésre

jogosultak száma
1-13. évfolyam

 Ingyenes
tankönyv-
ellátásban
részesülők

száma

Óvodáztatási
támogatásban

részesülők
száma 

Nyári
étkeztetésb

en
részesülők

száma

200
8

115 184 90 184 12 0

200
9

101 215 49 215 9 0

201
0

108 242 45 242 10 0

201
1

108 292 17 292 38 0

201
2

104 248 22 248 38 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

Az  ingyenes  vagy  a  kedvezményes  támogatások  köre  kiszélesedett  az  elmúlt  években.  A
támogatások  zöme  a  rendszeres  gyermekvédelmi  támogatások  jogosultságához  kötődik.  A
helyzetelemzés  során  annak  a  vizsgálata  is  javasolt,  hogy  a  legjobban  rászoruló  családok
gyermekei hozzájutnak-e a támogatásokhoz. A támogatások mindegyikét hivatalos iratokkal kell
igényelni,  igazolni.  A mélyszegénységben élő személyek,  családok gyakran megfelelő papírok,
jövedelemigazolás vagy egyéb okok miatt nem jutnak hozzá szolgáltatásokhoz.

4.1.4. számú táblázat – Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya

 

Magyar
állampolgársággal
nem rendelkező
óvodások száma

Ebből
hátrányos
helyzetű

Magyar
állampolgársággal
nem rendelkező

általános iskolások
száma

Ebből
hátrányos
helyzetű

Magyar
állampolgársággal

nem rendelkező, 18
év alatti

középiskolások
száma

Ebből
hátrányos
helyzetű

200
8

200
9

201
0

201
1

201
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2
Forrás: Önkormányzati adatok, BM-BÁH

A tankötelezettség hatálya alá tartoznak és jogosultak az ingyenes oktatásra, illetve a magyar
társaikkal azonos pedagógiai és szociális juttatások igénybevételére a menekültek; menedékjogot
kérők; átmenetileg Magyarországon menedéket kereső személyek (menedékesek) nemzetiségtől
függetlenül  minden  bevándorló.  Menekült  vagy  politikai  menedékjogot  kért  gyerekeket  külön
juttatás illeti meg a BÁH-tól. Kiegészítő információkkal a nem magyar állampolgárságú gyermekek
részletesebb  és  a  helyi  viszonyoknak  megfelelő  felsorolása  javasolt  (állampolgárság,  nyelv,
magyarországi státusz stb.).
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4.2.1. számú táblázat – A településen szegregált lakókörnyezetben élő gyermekek

A településen
élő 0-6 éves
gyermekek

száma

A településen óvodai
ellátásban részesülő
gyermekek száma

A településen bölcsődei
ellátásban részesülő
gyermekek száma

A településen Biztos Kezdet
Gyerekház szolgáltatásaiban
részesülő gyermekek száma

Összese
n

Ebből
szegregátumban

él

Összese
n

Ebből
szegregátumban

él
Összesen

Ebből
szegregátumban

él
203 95 23

Megközelítés,
elérhetőség

perc
Forrás: Önkormányzati, intézményi adatok

A szegregátumban élő  0-6  éves gyermekek  létszáma  mellett  meg kell  vizsgálni,  hogy milyen
arányban  veszik  igénybe  az  óvodai  nevelés  előtt  az  esetlegesen  rendelkezésre  álló  korai
fejlesztésben fontos szolgáltatásokat, mint a bölcsőde, Biztos Kezdet Gyerekház, majd az óvodai
nevelés. A szolgáltatások elérhetősége, távolsága, kihasználtsága szintén elemzési szempont a
helyzetelemzés során.

4.2.2. számú táblázat – Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete

A település szegregált lakókörnyezetben élő, sajátos nevelési igényű tanulók

A településen élő
általános iskolás
tanulók száma

A településen élő SNI általános
iskolás tanulók száma SNI tanulók ellátásának települése

(helyben vagy más település ahol
tanulnak)összesen

ebből
szegregátumban

él
622

   

Forrás: Önkormányzati, intézményi adatok

A szegregátumban (KSH definíció) vagy krízisterületnek minősíthető lakótömbben, substandard
lakásokban stb. élő családok gyermekeinek a helyzetének a vizsgálata több szempont mellett,
végezhető el intézményi (gyerekjóléti szolgálat) és önkormányzati adatok alapján. Fel kell tárni az
e területeken élő családok gyermekeit érintő szociális, oktatási, egészségügyi helyzetét.

4.2.3.  számú  táblázat  –  Szegregált,  telepszerű  lakókörnyezetben  élő  gyermekek  helyzete,
esélyegyenlősége

Intézmény
OM

azonosítója

Iskola / Feladat-
ellátási hely

neve:

Feladat-ellátási
helyen tanulók
száma (összes

tanuló)

A feladat-ellátási
helyen tanulók közül

az 1.
szegregátum(ok)ban
lakó tanulók száma

A feladat-ellátási
helyen tanulók közül a

2.
szegregátum(ok)ban
lakó tanulók száma

A feladat-ellátási
helyen tanulók közül a

3.
szegregátum(ok)ban
lakó tanulók száma

 
Általános

Művelődési
Központ

374    

Forrás: Járási tankerületi, intézményfenntartói, Önkormányzati adatok
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A szegregált  lakókörnyezetben élő tanulók adatait  iskolafenntartói  háttértől  függetlenül,  minden
általános iskolára vonatkoztatva kell megadni.

4.2.4.  számú  táblázat  –  Szegregált,  telepszerű  lakókörnyezetben  élő  gyermekek  helyzete,
esélyegyenlősége

Otthont nyújtó ellátásba került gyermekek száma a szegregátumban

település
egésze

szegregátum 1. szegregátum 2. Szegregátum 3.

Átmeneti nevelésbe
vétel

2010 16 0 2 0

2011 27 7 2 3

2012 29 7 1 3

Tartós nevelésbe
vétel

2010 0 0 0 0

2011 0 0 0 0
2012 0 0 0 0

Ideiglenes hatályú
elhelyezés

2010 5 2 0 1

2011 9 7 0 0
2012 2 0 1 0

Családi pótlék/
iskoláztatási
támogatás

felfüggesztése
iskolai hiányzás miatt

2010 0 0 0 0
2011 3 3 0 0
2012 1 4 4 4
2011
2012

Forrás: Önkormányzati adatok

A  szegregált  lakókörnyezetben  élő  gyermekek  az  átlagnál  nagyobb  arányban  kerülnek  a
gyermekvédelem alap- vagy szakellátás látókörébe. Az adatokat a helyi gyermekjóléti szolgálat,
önkormányzat  és  a  gyámhivatal  segítségével  kell  megadni.  A  helyzetelemzés  során  a
gyermekvédelmi  jelzőrendszer  törvényben  szabályozott  működésének  a  feltételeit  is  vizsgálni
szükséges.

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma

 védőnői álláshelyek száma
Egy védőnőre jutó gyermekek

száma
2008 3 339
2009 4 267
2010 4 258
2011 4 256
2012 4 254

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

A fenti táblázat adatait szükséges összevetni a védőnők által ellátottak számával, arányával és a
védőnői körzetben élő 0-3 év közötti  gyerekek számával.  Ebből látható a védőnői leterheltség,
illetve, hogy valamennyi gyermek hozzájut-e a védőnői szolgáltatáshoz.
Esetenként  a  védőnők  a  vizsgált  település  mellett  további  településeken  is  ellátnak  védőnői
feladatokat.  Ilyen esetekben  szükséges  az  adatgyűjtést  a  védőnők  információival  kiegészíteni,
hogy pontosan látható legyen a védőnői leterheltség. 
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A  leterheltség  megállapításához  figyelembe  kell  venni,  hogy  a  jogszabály  szerint  a  védőnő
maximum 250 gyereket  láthat  el,  illetve,  hogy országos  átlagban  300 gyerek  ellátása  jut  egy
védőnőre.
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4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői

 
Betöltetlen felnőtt

háziorvosi praxis/ok
száma

Háziorvos által
ellátott esetek száma

Gyermekorvos által
ellátott esetek száma 

Felnőtt házi orvos
által ellátott esetek

száma 
2008 0 1644 10.131 957
2009 0 2109 11.238 1053
2010 0 2049 10.621 934
2011 0 2164 10.154 1211
2012 0 2264 8.622 1185
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

A hátrányos helyzetű településeken jellemzően alig van gyermekorvos, amennyiben a háziorvos
látja el ezt a feladatot, akkor a táblázat utolsó oszlopát kell kitölteni.
 

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma

Bölcsődék száma
Bölcsődébe beírt

gyermekek
száma

Szociális szempontból
felvett gyerekek száma

(munkanélküli szülő, veszélyeztetett
gyermek, nappali tagozaton tanuló

szülő)

Működő összes
bölcsődei férőhelyek

száma

2008 0 0 0 0
2009 0 0 0 0
2010 1 24 2 24
2011 1 24 3 24
2012 1 23 2 24

Forrás: TeIR, KSH Tstar, helyi adatgyűjtés

A bölcsődei felvételnél vizsgálni kell, hogy érvényesül-e az az alapelv, hogy előnyt kell élvezzen az
a  gyermek,  akit  egyedülálló  (élettárssal  nem  rendelkező  hajadon,  nőtlen,  elvált  vagy  özvegy
családi  állapotú)  szülője  nevel;  akivel  együtt  a  családban  nevelt  kiskorú  gyermekek  száma  a
három  főt  meghaladja;  aki  családgondozásban  részesül,  és  fejlődése  érdekében  állandó
napközbeni ellátásra van szüksége; akinek szülője orvosilag igazolt  betegsége miatt az ellátást
biztosítani  nem vagy  csak  részben  tudja;  akit  –  gyámhatósági  határozat  alapján  –  gyámként
kirendelt időskorú (a rá vonatkozó nyugdíjkorhatárt elért) hozzátartozója nevel; akinek a szülője
jövedelmi  helyzete  miatt  (mert  családjában  az  egy  főre  jutó  jövedelem  az  öregségi  nyugdíj
mindenkori  legkisebb  összegét  nem  haladja  meg)  az  ellátásáról  nem  vagy  nehezen  tud
gondoskodni; akinek családjában az egy főre jutó jövedelem alacsony. 

4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma

 
Családi napköziben

engedélyezett
férőhelyek száma

Családi napköziben a
térítésmentes férőhelyek száma

Családi napközeiben gondozott
gyermekek száma

200
7

0 0 0

200
8

0 0 0

200
9

0 0 0

201
0

0 0 0

201 7 0 7
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1
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi adatok

A családi  napköziben  -  a  saját,  napközbeni  ellátást  máshol  igénybe  nem  vevő  gyermeket  is
beszámítva  -  legfeljebb  öt  gyermek  gondozható. Ha  a  családi  napköziben  egy  fogyatékos
gyermeket is gondoznak, akkor a gondozható gyermekek száma legfeljebb négy fő. Ha a családi
napköziben gondozott  valamennyi  gyermek fogyatékos, akkor a gondozható gyermekek száma
legfeljebb három fő.   A rendeletben meghatározott létszámon túl még két gyermek, ha fogyatékos
gyermekről van szó, még egy gyermek gondozható a családi napköziben, feltéve, hogy az ellátást
nyújtónak állandó segítője van.

A családi napközit felmérő elemzésekor nem csak a férőhelyek számát érdemes kiemelni, hanem
a kihasználtságot is – ezért került bele a helyi adatgyűjtésre támaszkodó kiegészítő oszlopként a
gondozott gyermekek száma is a táblázatba.

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db

Az óvoda telephelyeinek száma 3

Hány településről járnak be a gyermekek 2

Óvodai férőhelyek száma 185

Óvodai csoportok száma 8

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 6:00 – 18:00

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () -

Személyi feltételek Fő
Hiányzó
létszám

Óvodapedagógusok száma 18 0

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 18 0

Gyógypedagógusok létszáma 0 0

Dajka/gondozónő 9 0

Kisegítő személyzet 3 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

Amennyiben  a településen  több óvoda működik,  úgy a táblázatot  intézményenként  szükséges
kitölteni.
Az óvodai telephelyek adatait, fenntartói háttértől függetlenül, minden óvoda esetében szükséges
megadni.  Óvodai telephelye egy tagintézménynek is lehet külön, telephely alatt a legalább egy
külön óvodai csoporttal rendelkező, külön épületben vagy épületrészben működő óvodák adatai
kell megadni.
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A kapott adatokat szükséges összevetni  az adatelemzés során a Köznevelési törvény valamint
Óvodai nevelés országos alapprogramjában foglaltakkal.
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4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 2.

Helyhiány miatt elutasított gyermekek száma Fő

Ebből
hátrányos /
halmozottan
hátrányos
helyzetű

2008. 0 0

2009. 0 0

2010. 0 0

2011. 0 0

2012. 0 0

2013. 0 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati, intézményi adatgyűjtés

A korábbi  években csak a  3  éves  kort  betöltött  halmozottan  hátrányos helyzetű  gyermekeket
kellett  előnyben részesíteni az óvodai  felvétel  során, míg 2014-től minden 3 éves gyermeknek
kötelező óvodába járni. Kérjük, a helyhiány miatt elutasított gyermekek szociális hátterét is jelölje a
szélső oszlopban. (HH/HHH)

4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3.

3-6 éves
korú

gyermekek
száma

Óvodai
gyermek-
csoportok

száma

Óvodai
férőhelye
k száma

Óvodai
feladat-
ellátási
helyek
száma

Óvodába
beírt

gyermekek
száma

Óvodai
gyógypedagó
giai csoportok

száma

2008 274 8 215 3 193 0
2009 265 8 215 3 186 0
2010 271 8 215 3 183 0
2011 272 8 215 3 196 0
2012            275 8 215 3 203 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés
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4.4.4. számú táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele

2012-2013. év 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves
 Összese

n
Székhely     
Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma  - 20 38 32 23 113 
Más településről bejáró gyermekek létszáma - 1 - 1 - 2 

Az intézménybe beíratott, 20%-ot meghaladóan
hiányzott  gyermekek  száma  (az  adott  évből
eltelt időszakra vetítetten)

- - 2 - -  2

A  beíratott  gyermekek  közül  a  hátrányos
helyzetűek létszáma

 - 10 19 15  9  53

A  beíratott  gyermekek  közül  a  halmozottan
hátrányos helyzetűek létszáma

 - 2 2 2 2  8

 Tagóvoda       

Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma  1 15 24 25  24 90 
Más településről bejáró gyermekek létszáma  -  - 3 - -  3

Az intézménybe beíratott, 20%-ot meghaladóan
hiányzott  gyermekek  száma  (az  adott  évből
eltelt időszakra vetítetten)

 -  -  1 2  - 3 

A  beíratott  gyermekek  közül  a  hátrányos
helyzetűek létszáma

 - -  7 12  9  28

A  beíratott  gyermekek  közül  a  halmozottan
hátrányos helyzetűek létszáma

- - 7 11 8  26

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelésben történő részvétele
jelentősen  javult  Magyarországon.  A  különböző  okokra  visszavezethető  nagyobb  mértékű
hiányzás  a  hátrányos  helyzetű  csoportok  későbbi  sikeres  oktatási  részvételére  lehet  negatív
hatással. 
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4.4.5. számú táblázat - A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása

Székhely       

 

beíratott
hátrányos
helyzetű

gyermekek
létszáma

az intézménybe
beíratott, 20%-ot

meghaladóan
hiányzott
hátrányos
helyzetű

gyermekek száma
(az adott évből
eltelt időszakra

vetítetten)

fejlesztő
foglalkozásban

részesülő
hátrányos
helyzetű

gyermekek
száma

beíratott
halmozottan
hátrányos
helyzetű

gyermekek
létszáma

az intézménybe
beíratott, 20%-ot

meghaladóan
hiányzott

halmozottan
hátrányos helyzetű
gyermekek száma

(az adott évből eltelt
időszakra vetítetten)

fejlesztő
foglalkozásban

részesülő
halmozottan
hátrányos
helyzetű

gyermekek
száma

Csoport1 10 0 0 2 0 0

Csoport 2 9 0 0 2 0 0

Csoport 3 9 0 0 1 0 0

Csoport 4 11 0 0 2 0 0

Csoport 5 14 0 0 1 0 0

Csoport 6

Összesen 53 8

 
A  csoportok
összlétszámából
a  6  évesnél
idősebb
gyermekek 23 - - - - -
A  csoportok
összlétszámából
a  7  évesnél
idősebb
gyermekek  (ped.
szakszolgálat
véleménnyel) 2 - - - - -

 

Tagóvoda

Csoport1 20 - - 1 - -

Csoport 2 14 - - 2 - -

Csoport 3 28 - 28 26 - 26

Csoport 4

Csoport 5

Csoport 6

Összesen 62 - 28 29 - 26

 
A  csoportok
összlétszámából
a  6  évesnél
idősebb
gyermekek 24 - 9 9 - 9
A  csoportok
összlétszámából
a  7  évesnél
idősebb
gyermekek  (ped.
szakszolgálat
véleménnyel) 5 - - - - -

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

4.4.6.a. számú táblázat - Óvodai körzethatár
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Óvodai
körzeten-

kénti
létszám és

hh/hhh
gyermekek
megoszlása

A
körzetbe
felvehető
(ott élő)
összes

gyerme-
kek

száma

A
körzetbe
felvehető
(ott élő)

összes hh
gyerme-

kek
száma

A
körzetbe
felvehető
(ott élő)
összes

hhh
gyerme-

kek
száma

A körzet
óvodáiba

járó
gyermekek

össz-
létszáma

A körzetbe
járó hh

gyermekek
létszáma

A körzetbe járó
hh gyermekek

aránya a
körzet

óvodásainak
össz-

létszámához
viszonyítva

(%)

A
körzetbe
járó hhh
gyerme-

kek
létszáma

A körzetbe járó
hhh gyermekek

aránya a
körzet

óvodásainak
össz-

létszámához
viszonyítva (%)

Körzet 1    113 61  8  
Körzet 2    60 38  3  
Körzet 3    30 28  26  
Körzet 4      
Körzet 5      
Körzet 6      
Körzet 7      
Összesen    203 127  37  

Forrás: Önkormányzati adatok

Ha a településen több óvoda működik, akkor a felvételi körzeteket oly módon kell kialakítani,
hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek aránya a településen egyenletes legyen. 
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4.4.6.b. számú táblázat - Óvodai létszám-megoszlás

 Székhely:  Létszám hh fő hh arány % hhh fő hhh arány %

hh arány a
gyermekek

összlétszámáho
z viszonyítva

hhh arány a
gyermekek

összlétszámáho
z viszonyítva

sajátos
nevelési
igényű

gyermekek
létszáma

sajátos nevelési
igényű gyermekek
aránya a csoport
összlétszámához

viszonyítva
Csoport1 22 10 45,5 2 9 9 1,8 - -

Csoport 2 21 9 42,9 2 9,5 8,1 1,8 - -

Csoport 3 22 9 40,9 1 4,5 8,1 0,9 - -

Csoport 4 22 11 50 2 9,1 9,9 1,8 - -

Csoport 5 26 14 53,8 1 3,8 12,6 0,9 - -

Csoport 6

Összesen 111 53 47,7 8 7,2 47,7 7,2 - -

A csoportok összlétszámából a 6
évesnél idősebb gyermekek 

23 - - 20,7 - - -

A csoportok összlétszámából a 7
évesnél idősebb gyermekek (ped.
szakszolgálat véleménnyel)

2 - - 1,8 - - -

  Tagóvoda vagy telephely

Csoport1 31 20 64,5 1 3,2 22,2 1,1 - -

Csoport 2 29 14 48,3 2 6,9 15,5 2,2 - -

Csoport 3 30 28 93,3 26 86,6 31,1 28,8 - -

Csoport 4

Csoport 5

Csoport 6

Összesen 90 62 68,9 29 32,2 68,9 32,2 - -

A csoportok összlétszámából a 6
évesnél idősebb gyermekek 

24 - - 26,6 - - -

A csoportok összlétszámából a 7
évesnél idősebb gyermekek (ped.
szakszolgálat véleménnyel)

5 - - 5,5 - - !

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés
A táblázatban az óvodai csoportok létszáma mellett a hátrányos helyzetű gyerekek létszámát és arányát, illetve utóbbi csoportból a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek létszámát és arányát is meg kell adni. 
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4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma 

 
Általános iskola 1-4
évfolyamon tanulók

száma

Általános iskola 5-8
évfolyamon tanulók

száma

általános
iskolások

száma

napközis
tanulók száma

 fő fő fő fő %
2010/2011 179 199 378 68 18
2011/2012 181 193 374 85 22,72
2012/2013 167 204 371 74 20
Forrás: TeIR, KSH Tstar

A nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt) résztvevők és a napközisek száma

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai

 
általános iskolai osztályok 

száma
általános iskolai osztályok száma a

gyógypedagógiai oktatásban

általános
iskolai

feladat-
ellátási
helyek
száma

 
1-4

évfolyamon
5-8

évfolyamon
összese

n
1-4

évfolyamon
5-8

évfolyamon
összese

n db
2010/2011 8 8 16 0 0 0 2
2011/2012 8 8 16 0 0 0 2
2012/2013 8 8 16 0 0 0 2

Forrás: TeIR, KSH Tstar

4.4.9. számú táblázat - Általános iskolások adatai – el- és bejárás

Létszám (fő)
A helyben élő

összes gyerekhez
képest az arányuk

A  településen  élő  általános  iskolás  korú  gyermekek
létszáma

622 X

Más településről bejáró általános iskolások

Más településről bejáró hh gyerekek

Más településről bejáró hhh gyerekek

Más településre eljáró általános iskolások 251 40,35

Más településre eljáró hh gyerekek

Más településre eljáró hhh gyerekek

Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek 251 40,35

Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek 157 25,24

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok

83



4.4.10. számú táblázat – Iskolai körzethatár

Hány  körzet
van  a
településen

1 db  

Iskolai  körzetenkénti
létszám  és  hh/hhh
tanulók megoszlása

A körzet
általános

iskoláiba járó
tanulók

összlétszáma

A
körzetbe
járó hh
tanulók

létszáma

A körzetbe járó
hh tanulók

aránya a körzet
tanulóinak

össz-
létszámához

viszonyítva (%)

A
körzetbe
járó hhh
tanulók
tanulók

létszáma

A körzetbe járó
hhh tanulók

aránya a körzet
tanulóinak

össz-
létszámához

viszonyítva (%)

 A körzetbe járó
hh tanulók
létszáma a
település hh

tanulóinak össz-
létszámához
viszonyítva

A körzetbe
járó hhh
tanulók

létszáma a
település hhh

tanulóinak
össz-

létszámához
viszonyítva

 371 251 68 157 42   
        
        
        
        
Összesen        

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok

Ha a településen több általános iskola  működik,  az egymással  határos felvételi  körzeteket  oly
módon kell  kialakítani,  hogy a  halmozottan  hátrányos helyzetű  tanulóknak  az adott  körzetben
felvehető összes tanköteles tanulóhoz viszonyított aránya a különböző intézményekben hasonló
legyen.  Vagyis  ha  a  településen,  kerületben  több  általános  iskola  működik,  a  halmozottan
hátrányos helyzetű  tanulóknak az egyes felvételi  körzetekben kiszámított  aránya legfeljebb 15
százalékponttal lehet magasabb, mint az általános iskolába járó halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekeknek a település, kerület egészére kiszámított aránya a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend.
24. §-a szerint. Amennyiben mód van rá a körzethatár rendelet hatálya alá nem tartozó egyéb
egyházi vagy nem állami, nem önkormányzati általános iskolák adatait is adja meg.

4.4.11. számú táblázat - Iskola személyi feltételek

Fő Hiányzó létszám
Nem szaktanítást végző tanító - -
Szaktanítást végző tanítók száma 17 -
Szaktanítást végző tanárok száma 20 1
Gyógypedagógusok létszáma - -
Gyermekvédelmi felelős 2 -
Iskolaorvos - -
Iskolapszichológus - -
Kisegítő személyzet - -

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok

4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban

   Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok

 
8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma / aránya a nappali rendszerű

oktatásban
 Fő / %
2010/2011 55/100
2011/2012 39/95
2012/2013 43/98
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A  8.  évfolyamot  elkezdett  tanulók  számát  kell  összevetni  a  8.  évfolyamot  eredményesen
elvégzettek  számával  a  nappali  rendszerű  oktatásban.  Ez  az  adat  mutatja  az  intézmény
lemorzsolódási mutatóit, melyeknek munkaerő-piaci kihatásai nagy mértékben vannak.
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4.4.13. számú táblázat - Iskolai ellátás igénybevétele  - telephelyi bontásban
2012-2013. tanév              

Telephely1  (szükség
szerint,  töröljön  vagy
szúrjon  be  plusz
sorokat)

Tagozat
meg-

nevezés
e 

Létszá
m

Napközis Bejáró

 Hátrányo
s

helyzetűe
k

létszáma

HH tanulók
aránya az

osztály
létszámához
viszonyítva

  Halmozott
an

hátrányos
helyzetűek
létszáma

 HHH
tanulók

aránya az
osztály

létszámáho
z

viszonyítva

Sajátos
nevelés
i igényű
tanulók
létszám

a

SNI
tanulók

aránya az
osztály

létszámáh
oz

viszonyítva

SNI
tanulók

számából
a hhh

tanulók
száma

Évismétlő
k száma

Magán-
tanulók
száma

Létszám,
amelynek
alapján

integrációs
normatívát
igényelnek

1. évfolyam A osztály 19 7 10 53 8 42 - 0 - - -

1. évfolyam B osztály 19 8 14 74 7 37 - 0 - - -

2. évfolyam A osztály 24 9 14 58 9 38 - 0 - 2 -

2. évfolyam B osztály 23 13 17 74 12 52 - 0 - 1 -

3. évfolyam A osztály 23 14 19 83 10 43 1 4 - - -

3. évfolyam B osztály 20 14 14 70 13 65 3 15 1 - -

4. évfolyam A osztály 20 12 14 70 8 40 1 5 - 1 -

4. évfolyam B osztály 19 12 14 74 12 63 1 5 1 - -

5. évfolyam A osztály 29 10 18 62 11 38 - 0 - 3 1

5. évfolyam B osztály 28 16 23 82 13 46 1 4 1 3 -

6. évfolyam A osztály 27 11 14 52 9 33 1 4 1 1 -

6. évfolyam B osztály 25 17 19 76 13 52 2 8 2 1 1

7. évfolyam A osztály 26 14 15 58 8 31 1 4 - 1 -

7. évfolyam B osztály 25 10 13 52 5 20 - 0 - 1 -

8. évfolyam A osztály 22 11 18 82 10 45 - 0 - 1 -

8. évfolyam B osztály 22 8 15 68 9 41 2 14 - - -

Összesen: 371 186 251 68 157 42 13 4 - 15 2

Forrás: Önkormányzati, intézményi adatok, KIR

A fenti táblázatot intézményenként szükséges kitölteni, és egyéb – releváns információkat tartalmazó – oszloppal lehet bővíteni. A táblázat nem
csak  az  intézményen  belüli  oktatásszervezésről  -  szegregáció/integrációról  -  nyújt  pontos  képet,  hanem  a  tartalmi  szolgáltatások,  illetve
eredmények is megjelennek benne.
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4.4.14. számú táblázat – Kompetenciamérési adatok

ISKOLA NEVE 2010 2011 2012 2013
Országos
kompetencia-
mérés
eredménye

Iskola
átlaga

Országos
átlag

Iskola
átlaga

Országos
átlag

Iskola
átlaga

HHH
tanulók
átlaga

Országos
átlag

Iskola
átlaga

HHH
tanulók
átlaga

Szövegértés
6. évfolyam 1369 1483 1324 1465 1326  1472   
8. évfolyam – – 1389 1577 1447  1567   
10. évfolyam          
Matematika
6. évfolyam 1349 1498 1331 1486 1365  1489   
8. évfolyam – – 1431 1601 1435  1612   
10. évfolyam          
Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok

A  kompetenciamérés  adatait  telephelyenként  és  iskolánként  kell  megadni  és  nem  csak  az
országos átlaghoz viszonyítani, hanem a térségi, járási adatokhoz, az egyéb tanulói mutatókkal
együtt (pl. továbbtanulás, érettségit adó szakközépiskolába felvettek aránya stb).
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4.4.15. számú táblázat – Továbbtanulási mutatók középfokra nappali tagozaton

 Gimnázium (%)
Szakközépiskola

(érettségit adó képzés)
(%)

Szakiskolai képzés (%) Speciális szakiskola (%)
Nem tanult tovább

(%)

 
összlétszámon

belül

HHH-
tanulók
körében

összlétszámon
belül

HHH-
tanulók
körében

összlétszámon
belül

HHH-
tanulók
körében

összlétszámon
belül

HHH-
tanulók
körében

összlétszámon
belül

HHH-
tanulók
körében

2008/2009           
2009/2010 7.15  35.7  57.2  - - - -
2010/2011 7.3  41.8  50.9  - - - -
2011/ 2012 12.2 5 39 2.4 41.4 14.6 2.4 - - -
országos

átlag:
2011/2012

34,00% 35,00% 29,00% 2,00%   

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok

Az országos adatok forrása a Statisztikai Tájékoztató Oktatási Évkönyv 2011/2012-es tanév 24. oldal. – kezdő évfolyamos tanulók.
Ha az országos adatokhoz viszonyítva alacsony a hhh tanulók továbbtanulása (különös tekintettel az érettségit adó intézményekre), akkor szükséges
vizsgálni az oktatási intézmények szolgáltatásának hatékonyságát, eredményességét és méltányosságát. Ezek közül az egyik vizsgálandó terület,
hogy működik-e a hhh tanulók képesség-kibontakoztatását támogató Integrációs Pedagógiai Rendszer. 
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4.4.16. számú táblázat – Lemorzsolódási mutatók az általános iskolában

Évfolyamismétlők aránya
(%)

Magántanulók aránya
(%)

Az előző tanévben 250 óránál
többet hiányzó tanulók aránya

(%)

összlétszámon
belül

HHH-
tanulók
körében

összlétszámon
belül

HHH-
tanulók
körében

összlétszámon
belül

HHH-tanulók
körében

2008/2009 8 - 1 - 4 -
2009/2010 9 - 3 - 7 -
2010/2011 8 - 1 - 7 -

2011/2012 5 2 - - 3 -

országos
átlag

2011/2012
2,1% 0,8% 0,8%

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok

Az országos adatok forrása a Statisztikai Tájékoztató Oktatási Évkönyv 2011/2012-es tanév.
146. oldal. – általános iskola, és EMMI KIR STAT.

4.4.17. számú táblázat – Hátránykompenzáló programok

tanév

tanodai
program
létszám

HH/ HHH
tanulók

létszáma
tehetséggondozó

program

HH/ HHH
tanulók

létszáma
nyári
tábor

HH/ HHH
tanulók

létszáma
Alapfokú

művészetoktatás

HH/ HHH
tanulók

létszáma
2008/2009 - - - - - -   
2009/2010 - - - - - -   
2010/2011 - - - - - -   
2011/2012 - - - - - -   

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok

A táblázatot a helyi, települési viszonyoknak megfelelően korrigálható vagy kiegészíthető a
helyben működő és elérhető programoknak megfelelően. 



A nők helyzete, esélyegyenlősége

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

Munkavállalási
korúak száma

Foglalkoztatottak Munkanélküliek

férfiak nők férfiak nők férfiak nők

2008 2619 2499 2415 2274 204 225
2009 2130 2495 1803 2202 327 293
2010 2626 2511 2277 2214 349 297
2011 2614 2485 2296 2138 318 347
2012 2606 2492 2280 2146 326 346
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

A nők munkaerő-piaci  hátránya összetett,  nehezen vizsgálható jelenség. A férfiak és nők
adott településen való foglalkoztatottságának mutatói arról nyújthatnak tájékoztatást,  hogy
milyen arányban érinti a nemeket a munkanélküliség. Pontosabb képet kapnánk a kérdésről,
ha a rendelkezésre álló adatok között lenne, hogy az érintett csoportból (férfiak és nők is)
hányan  nevelnek  gyermeket,  hányan  nevelnek  15  évesnél  fiatalabb  gyermeket,  hány
gyermeket  nevelnek,  illetve  hányan  egyedülállók.  A  helyi  adatgyűjtés  természetesen  a
partnerekkel való együttműködésben valósulhat meg.

5.1.2. számú táblázat - Nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban

Foglalkoztatást segítő és képzési
programok száma adott évben

résztvevők
száma

résztvevő nők száma

2008
2009
2010
2011
2012

Forrás: Helyi adatgyűjtés

A  településen  önkormányzati,  civil  vagy  egyéb  szervezet  által  megvalósított  programok
résztvevői  között  a  nők  arányának  vizsgálata  az  5.1.1.  számú  táblázattal  összevetve
mutathat  eredményt:  ha  a munkanélküliek  száma  és  a vizsgált  programokon  résztvevők
száma nem egyenes arányos, annak okai újabb kérdéseket vetnek fel az eltérés irányának
és mértékének függvényében.  Pl:  Az indított  programok egyenlő mértékben célozták-e a
férfiakat és nőket? A programok teljesíthetők voltak-e kisgyermekes édesanyák számára?
(Megengedett-e hiányzás például a gyermek megbetegedése esetén? A program, képzés
időbeosztása illeszkedik-e a bölcsődék, óvodák nyitvatartási idejéhez?)      

5.1.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Esetszám
2008
2009
2010
2011
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2012
Forrás: Helyi adatgyűjtés

A partnerek bevonásával történt esetfeltárások nem csak az esetek számát mutatják, hanem
a különböző  eseteket  is  leírják.  Itt  érdemes  arra  figyelni,  hogy  az  egyes  esetek  milyen
számossággal jelennek meg, illetve, hogy történtek-e az évek során megoldások. 

5.1.4. számú táblázat - Alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei

munkanél
küli nők
száma

8
általánosnál
alacsonyabb
végzettségű 

8
általános

szakiskola/
szakmunkás

-képző

gimnáz
ium

érettségi főiskola egyetem

2008 225 9 105 64 12 24 8 3
2009 293 9 122 80 19 50 8 5
2010 297 14 130 77 24 42 7 3
2011 347 12 125 105 29 63 9 4
2012 317 12 119 93 27 54 8 4
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

A táblázat  adataiból  jól  látható,  hogy adott  településen miként  áll  összefüggésben a nők
iskolai  végzettsége  és  foglalkoztatottsága.  A  kapott  adatok  segíthetnek  a  foglalkoztatást
segítő programok, képzések hatékonyabb szervezésében.

5.2  számú  táblázat  -  A  munkaerő-piaci  és  családi  feladatok  összeegyeztetését  segítő
szolgáltatások 

3 év alatti
gyermekek

száma 
a településen

működő 
bölcsődé

k
 száma

bölcsődei
férőhelyek 

száma

működő
családi 

napközik
száma

férőhelyek
száma
családi

napközikben

férőhelyek
összesen

önkor-
mányzati

egyéb

2008 280 - - - - - -
2009 271 - - - - - -
2010 271 1 24 - - -
2011 249 1 24 - 1 7 31
2012 245 1 24 - 1 7 31

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

Pl.  bölcsődei,  családi  napközi,  óvodai  férőhelyek,  férőhelyhiány;  közintézményekben
rugalmas munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.
A nők munkaerő-piaci esélyeit és az ideális családtervezést is pozitívan befolyásolja, ha a
gyermekek napközbeni ellátása biztosított a településen. 

5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe

védőnők száma
0-3 év közötti gyermekek

száma
átlagos gyermekszám védőnőnként
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2008 3 280 93
2009 4 271 67
2010 4 271 67
2011 4 249 62
2012 4 245 61

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

A védőnői szolgálat nemcsak a kisgyermek egészségi állapotának felügyeletét végzi, hanem
feladata a kismama (gyakorlati és lelki) segítése, hogy ezzel támogassa a felügyelete alá
tartozó  gyermek  megfelelő  testi  és  mentális  fejlődésének  biztosítását.  A  védőnő
kapcsolatban áll a családdal, a kisgyermekellátó intézményekkel és a gyermekorvossal is,
így  adott  településen  árnyalt  képpel  rendelkezik  a  családok  gyermekellátási  és  nevelési
helyzetéről.   Szakemberként hatékony segítséget képes nyújtani a családoknak, ez pedig
szorosan összefügg a hozzá tartozó gyermekek számától.

5.4. számú táblázat - A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

rendőrök riasztása
családi viszályhoz

tényleges
feljelentések

száma
bírósági ítélet

2008 1 - -
2009 3 - -
2010 1 - -
2011 1 - -
2012 8 - -

Forrás: Helyi adatgyűjtés

A családon belüli erőszak a nemzetközi és országos statisztikák alapján sokkal jelentősebb
mértékben jelenlévő probléma, mint gondolnánk. A helyi rendőrség és bíróság számszerű
adatai  tükrözhetik,  hogy  a  bántalmazottak  milyen  mértékben  mernek,  illetve  tudnak  jogi
segítséget  kérni.  Azzal  is  tisztában  kell  lennünk,  hogy  leggyakrabban  a  rendőrség
riasztására  is  csak  végső  esetben  kerül  sor.  Teljes  körű  vizsgálatot  a  témában  annak
jellegéből adódóan lehetetlen végezni,  de egyes részterületek tanulmányozása segítheti a
problémák feltárását, segíthet a megoldási lehetőség megtalálásában.

5.5. számú táblázat - Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások

Férőhelyek
száma

önkormányzati
anyaotthon a
településen

önkormányzati
anyaotthon a

település 50 km-
es körzetében

Nem önkormányzati
(egyházi, alapítványi)

anyaotthon a
településen  

Nem önkormányzati
(egyházi, alapítványi)

anyaotthon a
település 50 km-es

körzetében
2008 0 1 0 1
2009 0 1 0 1
2010 0 1 0 1
2011 0 1 0 1
2012 0 1 0 1

Forrás: Helyi adatgyűjtés

Az anyaotthonok és a családok átmeneti  otthonai  (anyagi  vagy családi)  krízishelyzetben
jelenthetnek megoldást  azok számára,  akiknek nincs hová menniük.  Bizonyos esetekben
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kimondottan  célszerű,  ha a krízishelyzetben  lévő nő távol  kerül  addigi  környezetétől,  de
vannak  olyan  helyzetek  is,  amikor  az  anyaotthon/családotthon  és  a  lakóhely  távolsága
komoly  problémát  jelent  (munkahely,  gyermekellátó  intézmények).  Jellemzően  ezen
intézményeknél  (a  férőhelyek  hiánya  miatt  főleg  a  téli  időszakban)  várólistás  rendszer
működik,  ezért  a  férőhelyek  száma  mellett  a  jelenleg  várólistán  lévők  számának
szerepeltetésével pontosabb képet kapunk a témában.
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5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben

Képviselőtestület
tagja

Városi bíróság és
ítélőtáblák vezetői

Közgyűlések tagjai

Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő
2008 - - - -
2009 - - - -
2010 - - - -
2011 7 2 - - - -
2012 7 2 - - - -

Forrás: Helyi adatgyűjtés

A táblázat adatainak vizsgálatánál az arányokat (férfi/nő) szükséges figyelembe venni.

5.7  számú  táblázat  -  A  nőket  helyi  szinten  fokozottan  érintő  társadalmi  problémák  és
felszámolásukra irányuló kezdeményezések

Intézkedessek,
pályázatok, programok
száma a településen

Önkormányzati
Más állami szerv
által támogatott

Civil Összes

2008 - - - - -
2009 - - - - -
2010 - - - - -
2011 - - - - -
2012 - - - - -

Forrás: Helyi adatgyűjtés

Az  adatgyűjtés  azokat  a  pályázati  programokat,  vagy  helyi  rendeletekhez  kapcsolt
intézkedéséket gyűjti össze, melyek a nők munkaerő-piaci esélyegyenlőségéért tesznek, a
nőkkel szembeni erőszak ellen lépnek fel, vagy bármilyen módon a nők esélyegyenlőségét
állítják  középpontba.  Adatgyűjtéshez  a  helyi  önkormányzaton  kívül  célszerű  felkeresni  a
Kormányhivatal Munkaügyi Központját és civil szervezeteket.
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Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

6.1.1.  számú  táblázat  –  Nyugdíjban,  nyugdíjszerű  ellátásban  részesülők  száma  nemek
szerint

 
nyugdíjban, nyugdíjszerű

ellátásban részesülő férfiak száma
nyugdíjban, nyugdíjszerű

ellátásban részesülő nők száma
összes nyugdíjas

2008 867 1282 2149
2009 865 1294 2159
2010 842 1251 2093
2011 808 1240 2048
2012 798 1255 2053

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

Az  adatelemzés  során  azt  kell  figyelembe  venni,  hogy  vannak-e  ellátatlan  (nyugdíj,
nyugdíjszerű ellátás) időskorúak, és ha igen, akkor milyen arányban.

6.2.1. számú táblázat - Idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága

Az 55-64 éves idősebbek foglalkoztatottsági mutatói (2000-2011) az alábbi linken találhatók:
http://www.ksh.hu/thm/2/indi2_5_1.html

Az 55-64 éves idősebbek munkanélküliségi rátája (2000-2011) az alábbi linken található:
http://www.ksh.hu/thm/2/indi2_5_2.html

Munkaerőpiaci esélyegyenlőség 2000-2011:
http://www.ksh.hu/thm/2/indi2_3_3.html

A fenti táblák támpontot nyújtanak egy helyi adatgyűjtés előkészítéséhez, hiszen rendkívül
részletes,  a  foglalkoztatás  minden  szegmensére  kiterjedő  adatokat,  illetve  gyűjtési
kategóriákat tartalmaznak. 

6.2.2. számú táblázat - Tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok
foglalkoztatásának  lehetőségei  közintézményekben,  foglalkoztatásukat  támogató  egyéb
programok a településen)

Intézkedések,
pályázatok száma

a településen
Önkormányzati

Munkaügyi
Központ által
támogatott

Civil Egyéb Összesen

db db db db db

2008 - - - - -

2009 - - - - -

2010 - - - - -

2011 - - - - -

2012 - - - - -

Forrás: Helyi adatgyűjtés

Az adatgyűjtés célja,  hogy csokorba szedjük  azokat  a pályázati  programokat,  vagy helyi
rendeletekhez  kapcsolt  intézkedéseket,  melyek  elősegíthetik  az  idősebb  korosztály
foglalkoztatását,  vagy  tesznek  az  élethosszig  tartó  tanulás  elvéért.  Célszerű  a  helyi
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önkormányzatnál,  a  Kormányhivatal  Munkaügyi  Központjánál,  civil  szervezeteknél
tájékozódni a témában, illetve adatot gyűjteni.

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén

Regisztrált
munkanélküliek

száma

55 év feletti
regisztrált

munkanélküliek
száma

Tartós
munkanélküliek

száma

55 év feletti tartós
munkanélküliek

száma

fő fő % fő fő %

2008 429       14             3,26 240

2009 620       27             4,35 403

2010 646       40             6,19 406

2011 665       48             7,2 330

2012 672 302

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR 

A diszkrimináció  felmérése  rendkívül  nehéz.  Éppen  ezért  csak  következtethetünk  annak
létezésére.  Azt  tudjuk  a  szakirodalomból,  hogy  az  idősebb  korosztály  sokkal  jobban
kiszolgáltatott a munkaerő-piaci diszkriminációnak, tehát nehezebben helyezkednek el, és a
munkahelyi  leépítések  is  előbb  érik  el  őket.  Ennek  alapján,  ha  a  helyi,  vagy  területileg
illetékes munkaügyi központtól arról kérünk adatokat, hogy hány fő regisztrált munkanélküli
van az adott településen és ezek közül hányan 55 év felettiek, illetve a tartós munkanélküliek
között  mekkora  az 55 év  felettiek  aránya,  és  az adatok  alapján  az arányok az idősebb
korosztály felé tolódnak el, akkor állíthatjuk, hogy őket jobban érinti a foglalkoztatás terén
fellépő hátrányos megkülönböztetés.

6.3.1.  számú  táblázat  -  64  évnél  idősebb  népesség  és  nappali  ellátásban  részesülő
időskorúak száma

 
64 év feletti lakosság

száma
nappali ellátásban részesülő időskorúak

száma
fő fő %

2008 953 9 0,9
2009 953 9 0,9
2010 940 8 0,85
2011 933 10 1,07
2012 927 10 1,07

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A  nappali  ellátás  szociális  alapszolgáltatás,  amely  lehetőséget  biztosít  a  napközbeni
tartózkodásra,  társas  kapcsolatokra,  valamint  az  alapvető  higiéniai  szükségletek
kielégítésére a hajléktalan személyek és a saját otthonukban élő, következőkben felsorolt
személyek  részére:  A)  tizennyolcadik  életévüket  betöltött,  egészségi  állapotuk  vagy  idős
koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes
személyek,  b)  tizennyolcadik  életévüket  betöltött,  fekvőbeteg-gyógyintézeti  kezelést  nem
igénylő  pszichiátriai  betegek,  illetve  szenvedélybetegek,  c)  harmadik  életévüket  betöltött,
önkiszolgálásra  részben  képes  vagy  önellátásra  nem  képes,  de  felügyeletre  szoruló
fogyatékos, illetve autista személyek. Igény szerint lehetőség van a napközbeni étkezésre is.
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6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma

 
időskorúak járadékában részesülők

száma
2008 1
2009 1
2010 1
2011 1
2012 2

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Az időskorúak  járadéka  a  megélhetést  biztosító  jövedelemmel  nem rendelkező  időskorú
személyek részére  nyújtott  támogatás.  A települési  önkormányzat,  2007.  január  1-jétől  a
jegyző időskorúak járadékában részesíti azt 
a) a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és
vele  együtt  lakó  házastársa,  élettársa  jövedelme  alapján  számított  egy  főre  jutó  havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át, 
b)  az  egyedülálló,  62.  életévét,  illetőleg  a  reá irányadó  nyugdíjkorhatárt  betöltött,  de  75
évesnél fiatalabb személyt,  akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 95%-át, 
c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át.

6.3.3. számú táblázat - Kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés

Mozielőadás
látogatása

Színházelőadás
látogatása

Múzeumi
kiállítás

megtekintése

Könyvtár
látogatása

Közművelődési
intézmény

rendezvényén
részvétel

Vallásgyakorlás
templomban

Sportrendezvényen
részvétel

alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom

200
8

- - -

200
9

- - -

201
0

- - -

201
1

- - -

201
2

- - -

Forrás: Helyi adatgyűjtés

Az  idősebb  korosztálytól  (lehet  akár  az  55  év  felettiek,  vagy  csak  a  nyugdíjasok
megkeresése)  kérdőív  segítségével  fel  lehet  mérni,  hogy  az  elmúlt  években  hány
alkalommal látogattak meg különféle kulturális vagy sporteseményeket.

6.3.4. számú táblázat - Idősek informatikai jártassága

Összes
megkérdezett

Számítógépet
használni tudók

Internetet használni
tudók száma
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száma

fő fő % fő %

2008 25 4 16 2 8

2009 23 4 17.39 3 13

2010 30 6 20 3 10

2011 25 3 12 2 8

2012 18 3 16.6 2 11.1

Forrás: Helyi adatgyűjtés

Az  idősebb  korosztálytól  (lehet  akár  az  55  év  felettiek,  vagy  csak  a  nyugdíjasok
megkeresése)  egy kérdőív segítségével  tud az adatgyűjtő tájékozódni  arról,  hogy milyen
informatikai jártassággal rendelkezik a korosztály.

6.4.  számú  táblázat  -  Az  időseket,  az  életkorral  járó  sajátos  igények  kielégítését  célzó
programok a településen

 Az idősebb célcsoport igényeit célzó programok száma

2008 6
2009 5
2010 5
2011 6
2012 6
Forrás: Helyi adatgyűjtés

Az adatgyűjtés célja,  hogy a helyi  önkormányzattól,  vagy helyi  civil,  állami  vagy egyházi
szervezettől információkat kapjunk kifejezetten az idősebb korosztályt megcélzó programok,
speciális programok számáról. (pl. informatikai képzés, dalkör, nyugdíjasklub, stb.)
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A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége

7.1.1 számú táblázat  -  Megváltozott  munkaképességű és egészségkárosodott  személyek
szociális ellátásaiban részesülők száma

 
megváltozott munkaképességű

személyek ellátásaiban részesülők száma
egészségkárosodott személyek szociális

ellátásaiban részesülők száma
200

8
335 13

200
9

328 26

201
0

298 15

201
1

297 15

201
2

278 33

Forrás: TeIR, KSH Tstar

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma

 
önkormányzati fenntartású

intézményben 
egyházi fenntartású

intézményben
civil fenntartású
intézményben 

2008 0 0 40
2009 0 0 40
2010 0 0 40
2011 0 0 40
2012 0 0 40

Forrás:  TeIR,  KSH  Tstar;  a  központi  adatokat  célszerű  bontani  a  helyi  adatszolgáltatók
segítségével. 

A település civil és egyházi intézményeivel mindenképpen szükséges a kapcsolatfelvétel, az
ellátásban kialakult arányok és a nem állami szolgáltatók jövőbeni tervei együttesen alakítják
az elérhető  szolgáltatás  adott  és  jövőbeni  minőségét.  Fontos  szempont,  hogy a  civil  és
egyházi  fenntartók  más  települések  lakosait  is  ellátják,  tehát  a  helyi  esélyegyenlőségi
tervben  a  településen  lakókat  célszerű  szerepeltetni.  Feltehetően  korábban  létrejött  és
folyamatos együttműködést és a fejlesztések összehangoltságát tapasztalják a szakértők.

7.1.3. táblázat -  Fogyatékos személyek részvétele a foglalkoztatásban

A  közfoglalkoztatás  nem  speciálisan  a  fogyatékos  személyek  részére  biztosított
foglalkozatási  forma, bár nem kizárt,  hogy fogyatékos személy  is foglalkozatásra kerül  a
rendszerben. A foglalkoztatást szervező nem tartja nyilván a fogyatékos személyeket, ezért
az adatszolgáltatás illetve a foglalkoztatásba bevont fogyatékosok száma nem vizsgálható.
Ennek ellenére megkísérelhető az adatgyűjtés a következők szerint. 
Aktuális jogszabály: - 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek
ellátásairól és egyes törvények módosításáról.
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- 1998.  évi  XXVI.  törvény  A  fogyatékos  személyek  jogairól  és  esélyegyenlőségük
biztosításáról

- A  megváltozott  munkaképességű  személyek  ellátásaival  kapcsolatos  eljárási
szabályokról szóló 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet

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

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

Fogyatékos személyek részvétele a foglalkoztatásban, a különféle típusú foglalkoztatásban
résztvevők száma az alkalmazók szerinti megoszlásban

Közszférában
foglalkozatott
(pl. önkormányzat,

kormányhivatal, állami
vagy önkormányzati

fenntartású intézmény)

Non profit
szervezet

Gazdasági
vállalkozás

Szociális
foglalkozatásban
alkalmazottak

fejlesztő-felkészítésben
résztvevők száma

- - -

munka rehabilitációban
foglalkoztatottak
száma 

- - -

Védett munkahelyen foglalkoztatottak száma - - -

Támogatott foglalkoztatásban résztvevők száma - - -

Nyílt  munkaerő-piaci  foglalkoztatásban
résztvevő fogyatékos személyek száma

1 -

Forrás: helyi adatgyűjtés több forrás segítségével. 

Ilyen adatokkal rendelkezik a Munkaügyi Központ, ahol a fogyatékos személyek kiválthatják
az  úgynevezett  rehabilitációs  kártyát.  Adatot  szolgáltathat  a  helyi  önkormányzat,  a
foglalkoztatást  biztosító  civil  szervezet,  egyházi  fenntartású  foglalkoztató  intézmény.
Gazdasági  szereplők  esetében  támpont  a  rehabilitációs  hozzájárulás  csökkenése  vagy
kiváltása fogyatékos személyek foglalkoztatásával, a korábban említett rehabilitációs kártya
éppen ezeknek a vállalkozói kedvezményeknek a jogosságát igazolja.
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7.1.4. táblázat -  A településen élő fogyatékos személyek önálló életvitelét  támogató helyi
intézmények, szociális szolgáltatások 

Állami/önkormányzati Egyházi Civil 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011
201

2
falugondnoki   vagy
tanyagondnoki
szolgáltatás 

1 1 1 1 1 1 - - -

étkeztetés 1 1 1 - - - - - -

házi segítségnyújtás 1 1 1 1 1 1 1 1 1

jelzőrendszeres  házi
segítségnyújtás

1 1 1 - - - - - -

családsegítés - - - - - - 1 1 1

közösségi  ellátás
szenvedélybetegek
részére 

8 7 8 - - - 1 1 1

közösségi  ellátás
pszichiátriai  betegek
részére

11 13 10 - - - 1 1 1

támogató
szolgáltatás

- - - - - - 1 1 1

nappali ellátás - - - - - - 1 1 1

Forrás: helyi adatgyűjtés, 

A felsorolt  szociális  szolgáltatásokat  ellátó  intézmények  és személyek  éves munkájukról,
esetforgalmukról  beszámolót  készítenek.  Ezek a beszámolók tartalmazzák  a szolgáltatást
igénylő  fogyatékosok  számát.  Sajnálatosan  a  családsegítés  és  a  közösségi  ellátás
statisztikai  nyilvántartásában  nem  szerepel,  hogy  a  szolgáltatást  igénybevevőnek  van  e
bármilyen fogyatékossága, ezért  itt csak becsült adatokat fogunk kapni. Az önkormányzat
szociális  ügyekkel  foglalkozó  osztálya,  munkatársa  révén  a  munkabeszámolók
hozzáférhetőek.  
A  „közösségi  ellátás  szenvedélybetegek  vagy  pszichiátriai  betegek  részére”  cellákba
értelemszerűen  csak  az  ellátott  fogyatékos  személyek  számát  szükséges  megadni.
Előfordul, hogy a fogyatékos személy aktuális vagy krónikus  állapota szükségessé ezeket a
közösségi ellátási formákat.
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7.2.1.  táblázat  -  Fogyatékkal  élő  személyek  pénzbeli  és  természetbeni  ellátása,
kedvezmények 

A  lehetséges  kedvezmények  igénylése  és  rendszeres  használata  nem  feltétlenül  az
önkormányzat bevonásával történik. Így az adatgyűjtés korlátozott.  Nem nyilvántartott, hogy
hányan  élnek  a  tömegközlekedésben  elérhető  kedvezményekkel,  az  adókedvezménnyel.
Vannak olyan természetbeni ellátások, melyek nem a fogyatékossághoz, hanem az alacsony
jövedelemhez kötöttek. 

1993. évi III. tv. (Szt.) alapján

Pénzbeli ellátás Fogyatékos
személyek száma

Időskorúak járadéka 2
Aktív korúak ellátása -
Rendszeres szociális segély -
Lakásfenntartási támogatás 45
Ápolási díj 40
Temetési segély -
Átmeneti segély 1

Természetbeni ellátás:
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
Itt  azokra  a  fogyatékos  személyekre  kérdezünk,  akik  az
önkormányzat  javaslatára,  rászorultsági alapon kapnak TAJ kártyát
az OEP-től. 

 -

Közgyógyellátás.
Ez  a  fogyatékos  személyeknek  alanyi  jogon  jár,  nem  fogyatékos
személyek rászorultsági alapon vehetik igénybe. Mivel a településen
élő   fogyatékos  személyek  számának megállapítása  nehéz,  ez  az
adat is fontos mutató lehet.  

22

Adósságkezelési szolgáltatás -
Energia felhasználási támogatás -

Más jogszabályok alapján nyújtott ellátások

Fogyatékossági támogatás -
Rokkantsági járadék -
Személygépkocsi átalakítási támogatás -
Közlekedési kedvezmény
Személygépkocsi szerzési kedvezmény

115

Parkolási igazolvány -
Forrás: helyi adatgyűjtés

A  helyi  önkormányzatok  nem  tartják  nyilván,  hogy  a  pénzbeli  illetve  a  természetbeni
ellátásban részesülők fogyatékos emberek-e, mert itt a szociális rászorultság az elsődleges.
Egyes ellátásoknál  kérnek  orvosi  igazolást  az  igénylőtől,  de  itt  az  ápolási  és  gondozási
szükséglet  mértéke  a  fontos,  nem  pedig  a  diagnózis  vagy  a  fogyatékosság.  A  más
jogszabály alapján nyújtott ellátásoknál a MÁK a folyósító, ezért az adat tőlük szerezhető be.
Javaslat: Reprezentatív kérdőíves felmérés az érintettek körében, hogy milyen ellátásokat
vesznek igénybe. Érdekes lehet az a kérdés is, hogy ismerik-e egyáltalán a lehetőségeiket.
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7.3.1. táblázat – Akadálymentesítés 1.

Közhasznúak azok az épületek, melyek használata senki számára sem korlátozott. Ebbe a
körbe  tartoznak  az  oktatás  bármely  szintjét  befogadó  épületek  vagy  épületrészek,  az
egészség-,  szociális,  kulturális,  művelődés,  sport  célú  építmények.   Ilyenek  és
tevékenységük  súlya  miatt  kiemelten  fontosak  az  önkormányzati,  a  hatósági,  a
közigazgatási,  az  igazságszolgáltatói  célokra  fenntartott  épületek  vagy  épületrészek.   A
mozgásukban akadályozottak, az idősek, nők- és gyermekek a fizikai akadálymentességet
igénylik,  a többi  fogyatékos csoport  számára az infokommunikációs  akadálymentesség a
jogos igény. Ilyenek a kontrasztos színekkel készült táblák, tapintható információk, hallható
segítség, jelnyelvi segítség, a belső környezetben való tájékozódást elősegítő  piktogramok,
feliratok. 

Aktuális jogszabályok:
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
2009. évi CXXV. törvény a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról
62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi
tolmácsszolgáltatás  igénybevételének  feltételeiről  igénylésének,  döntési  rendszerének,
folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

Igen/nem

Lift
Vak-

vezető
sáv

Mozgás-
korláto-
zottak

részére
mosdó

Rám
-pa

Hango
s

tájéko
z-tatás

Indu
k-

ciós
huro

k

Tapi
nt-

ható
infor-
máci

ó

Jel-
nyel

vi
segít
-ség

Egyé
b

oktatá
si

intézm
ények

alapfok Nem Nem Igen Nem Nem Nem Nem Nem Nem

középfok Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem

felsőfok Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem

Egész
-
ségüg
yi
intézm
ények

fekvőbeteg
ellátás 

Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem

járó  beteg
szakellátás

Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem

alapellátás Nem Nem Nem Igen Nem Nem Nem Nem Nem

kulturális, művelődési
intézmények

Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem

önkormányzati,
közigazgatási
intézmény

Nem Nem Nem igen Nem Nem Nem Nem Nem

igazságszolgáltatási,
rendőrség,
ügyészség

Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem

szociális  ellátást
nyújtó intézmények

Nem Nem Igen Igen Nem Nem Nem Nem Nem
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Forrás:  helyi  adatgyűjtés,  személyes  tapasztalat,  fogyatékos  ügyi  referens  információi,
fogyatékosok civil szervezetei

Kérjük,  adja meg,  hogy a fizikai  és infokommunikációs  akadálymentesítő eszközök  közül
melyek állnak rendelkezésre (Igen/nem válasszal).

7.3.2. táblázat – Akadálymentesítés a foglalkozatóknál

Igen/nem

Lift
Vak-

vezető
sáv

Mozgás-
korláto-
zottak

részére
mosdó

Rám
-pa

Hango
s

tájéko
z-tatás

Indu
k-

ciós
huro

k

Tapi
nt-

ható
infor-
máci

ó

Jel-
nyel

vi
segít
-ség

Egyé
b

A  foglalkoztató  neve
és  a  foglalkoztatás
jellege: - - - - - - - -

Forrás: helyi adatgyűjtés, a vizsgált területen foglalkoztatást végző vállalkozásoknál. 

A munkahelyek akadálymentesítettségéről alig lehetséges az adatgyűjtés, mivel a többsége
vállalkozás formában működik. 
Kérjük,  adja meg,  hogy a fizikai  és infokommunikációs  akadálymentesítő eszközök  közül
melyek  állnak  rendelkezésre  (Igen/nem-es  válasszal).  Foglalkoztatónként  külön  sorokat
szükséges nyitni.

7.3.3. táblázat - Fizikai és infokommunikációs  akadálymentesítettség a közlekedésben

Igen/nem

Lift
Vak-

vezető
sáv

Mozgás-
korláto-
zottak

részére
mosdó

Rám
-pa

Hango
s

tájéko
z-tatás

Indu
k-

ciós
huro

k

Tapi
nt-

ható
infor-
máci

ó

Jel-
nyel

vi
segít
-ség

Egyé
b

Közterület
(utca/járda, park, tér)

- - - - - - - - -

Helyi  és  távolsági
tömegközlekedés

- - - - - - - - -

Buszpályaudvar,
buszvárók

- - - - - - - - -

Vasútállomás - - - - - - - - -

Forrás: helyi adatgyűjtés, a vizsgált területen az önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó
munkatársától és az érdekvédelmi szervezetek vezetőitől. 

7.3.4. táblázat - Fogyatékos személyek rendelkezésére álló helyi szolgáltatások   
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Az adott évben a szolgáltatást igénylő fogyatékos
személyek száma

2010 2011 2012
ápolást, gondozást nyújtó intézmény
rehabilitációs intézmény
lakóotthon
támogatott lakhatás*
átmeneti  ellátást  nyújtó  fogyatékosok
gondozóháza
Forrás: helyi adatgyűjtés

A helyi adatgyűjtést nehezíti a lehetséges fenntartók sokfélesége. A felsorolt intézményeket
egyházi  és  civil  szervezetek  is  alapíthatják  és  működtethetik.   Különösen  fontos  arról
meggyőződni, hogy milyen tervezési, megvalósítási szakaszban van a támogatott lakhatás
megvalósítási programja. Tulajdonképpen ennek fejlettsége az egyik legerősebb mutatója a
fogyatékosokról való  gondoskodásnak. 
A  szociális  alapszolgáltatások  segítséget  jelentenek  a  fogyatékos  személyeknek  abban,
hogy saját otthonukban, lakókörnyezetükben önálló életvitelt tudjanak fenntartani. Különös
jelentősége  van a  helyi  tájékoztatásnak,  a  mindenki  számára  azonos  esélyű  hozzáférés
biztosításának. Célszerű ennek formáiról és rendszerességéről információkat gyűjteni. 
Szakellátás  akkor  válik  szükségessé,  ha  a  fogyatékos  személy  önálló  életvitelét  saját
otthonában az alapszolgáltatások már nem tudják biztosítani. Ezekben az ellátási formákban
is külön gondot  kell  fordítani az önrendelkezés és önállóság érvényesülésére.  Ilyenek az
intézmény  napirendjének  szigorúsága,  a  kapcsolatok  ápolásának  lehetősége  és  módja
intézményen kivüli személyekkel, intézményen belüli párkapcsolatok alakulása. 
*A támogatott lakhatást 1257/2011. (VII. 21.) Korm. határozatot teszi lehetővé, 2012. január
1-sejétől kezdődően. Az eddigi bentlakásos intézményeket felváltó önálló lakóotthonba való
kitagolás, lehetővé teszi a lakhatás és a napközbeni tevékenységek (pl. oktatás, gondozás,
szabadidős tevékenységek,  társas kapcsolatok)  szétválását.  A korábbi  komplex  ellátás a
jövőben két  önálló  szolgáltatásban valósul  meg, a lakhatást  és az önálló  életvitelt  segítő
szolgáltatásra. 
Aktuális jogszabály: 
1993.  évi  III.  törvény  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról
9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének
engedélyezéséről és ellenőrzéséről
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről
1257/2011. (VII. 21.) Korm. határozat
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Bevezetés 

 

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi 
esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) 
Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI 
rendelet rendelkezéseivel, Nyírtelek Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban 2013. június 28. napján 
76/2013. (VI.28) Kt. számú határozatával rögzítette az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  
 
Az önkormányzat vállalta, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más 
dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalta továbbá, hogy 
az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés 
állami és nem állami intézményfenntartóira.  
Jelen dokumentum a jogszabályi előírásoknak megfelelően az Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elvégzését 
írja le. 
 

Célok 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
 
Nyírtelek Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
- a diszkriminációmentességet,  
- szegregációmentességet, 
- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés 

során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket 
– az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ 
területi szerveivel (tankerülettel).  

 
A HEP IT célja 
 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat 
eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és 
végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató 
strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 
 
A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 

2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó 

részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról” szóló 
321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai” fejezete 
és  

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

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 



 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény) 
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) 

előírásaira. 

 

A helyi esélyegyenlőségi programok felülvizsgálatának szükségessége      

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) 31. §-a 

rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény 31. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat 

ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyet a 31. § (4) bekezdése értelmében kétévente 

át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni. Utóbbi bekezdés szó szerint: 

„(4) A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott helyzet 

esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi 

programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell 

módosítani.” 

Nyírtelek Város Önkormányzata eleget téve törvényi kötelezettségének, 2015 évben elvégezte a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát. A felülvizsgálati dokumentum azokat a fejezetrészeket tartalmazza, 

amelyben a 2013. június 28-án elfogadott programhoz képest változás történt. A felülvizsgálati dokumentum az 

eredeti HEP dokumentummal együtt érvényes. 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 

 

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

1.  A szociális területet lefedő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) és 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) jelentős változáson 
ment keresztül. 

A 2013. évi LXXV. törvény és a 197/2013.(VI.13.) Kormányrendelet módosítja fenti jogszabályokat. A 

törvénymódosítás értelmében 2014. január 1-jétől az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnik, és önkormányzati segéllyé olvad össze. A törvény 

felhatalmazása szerint a települési önkormányzatnak legkésőbb 2013. december 31- éig kellett megalkotnia az 

önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának valamint felhasználása ellenőrzésének 

szabályairól szóló rendeletét. 

2. A hatáskörök a szerint kerültek módosításra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 41.§ (4) bekezdése lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület hatáskörét a jegyzőre átruházza. 

Nyírtelek Város Képviselő-testülete a jegyzőre hatáskört nem ruházott át. 



3. Az önkormányzati segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető, egy főre számított havi családi 
jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kellett szabályozni, hogy az nem lehet alacsonyabb az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-ánál (37.050.-Ft). (2013. évben az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összege 28.500.-Ft). Ettől eltérően a megállapított jogosultsági értékhatár magasabb: 
család esetén 150% (42.750.-Ft), illetve egyedülálló személy esetén 200 % (57.000.-Ft) és gyermekét egyedül 
nevelő személy esetén 175 % (49.875.-Ft). 

Nyírtelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetbeni 
szociális ellátásokról szóló 25/2012.(XII. 15.) önkormányzati rendelete alapján önkormányzati segélyt nyújt: 

a) a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan 
létfenntartási gonddal küzdő azon személyek részére, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedülélő esetén annak 
150 %-át; 

 
b) nappali tagozatos egyetemi, főiskolai hallgató részére a tanulmányi félév megkezdésével járó 

többletkiadásokhoz történő hozzájárulásként, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át;  

c) a kérelmező vagy családja megélhetését veszélyeztető mértékű gyógykezelési költségek részbeni fedezetéül – 
a közgyógyellátásra jogosultságtól függetlenül - gyógyszertámogatásként azon személyek részére, akiknek a 
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
150 %-át, egyedülélő esetén annak 200 %-át.  

d) gyógyászati segédeszköz árához való hozzájárulásként azon személyek részére, akiknek a családjában az egy 
főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül 
élő esetén annak 200 %-át és közgyógyellátás iránti kérelmét elutasították. 

e) ha a gyermek beteg és a szülő ezen okból, egy hónapot meghaladó időtartamú, táppénzes állományba kerül, 
f) ha a gyermek átmeneti gondozását helyettes szülő látja el a gyermek családba történő visszakerülésének 

elősegítése érdekében, 
g) egyik, vagy mindkét szülő elvesztése, vagy munkanélkülivé válása esetén az árvaellátás vagy munkanélküli 

ellátás folyósításának kezdetéig, 
h) alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen a szociális válsághelyzetben levő várandós anya 

gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, az átmeneti és tartós 
nevelésbe vételének megszűnését követő gyámhivatali visszahelyezés, betegség vagy iskoláztatás miatt 

i) temetési költségekre tekintettel önkormányzati segélyt állapít meg annak, akinek családjában az egy főre jutó 

havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát. 
 
4. A korábban a közoktatásról szóló törvényből a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet tényének 

megállapítása a Gyvt. szabályozása értelmében 2013. szeptember 1. napjától a jegyző feladata. Hátrányos 
helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki 
esetében 3 körülményből (szülők alacsony iskolázottsága, alacsony foglalkoztatottsága, illetve a gyermek 
elégtelen lakókörnyezete) legalább 1 fennáll, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához pedig a fenti 3 
körülményből legalább kettőnek kell fennállnia. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása a 
gyermekek részére a köznevelés területén kedvezményeket, támogatásokat, jogosultságokat biztosít. 
 

5. Az étkeztetés esetében a Szt. 62.§(1) bekezdése határozza meg a szociális rászorultság szempontjait, melyek 
között szerepel a hajléktalanság is, mint rászorultsági szempont.  

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

 
Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek.  
A helyi önkormányzatok felelőssége növekszik a helyi közösség szociális biztonságának erősítésében, a szociális 
segélyek biztosításában.  
A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-től a járási hivatalok állapítják meg. Ezek az ellátások a 
következőek:  
- aktív korúak ellátása,  
- időskorúak járadéka,  
- ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj),  
- közgyógyellátás (alanyi és normatív formák),  
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.  



 
A hatáskörváltozás tehát az aktív korúak ellátását érinti, a felsorolt többi ellátást az eddigiekben is a járási hivatalok 
állapították meg.  
Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok által nyújtható támogatás 
neve egységesen települési támogatás lesz, amelynek jogosultsági feltételeit, típusait az önkormányzatok 
határozhatják meg. 
 
 AZ EGYES ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK:  
I. Aktív korúak ellátása  
(jogszabályi háttér: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (a továbbiakban: Szt.), 33.§-
37/C.§, az átmeneti rendelkezések vonatkozásában: 134.§, 134/B.§)  
Az aktív korúak ellátása az aktív korú, nem foglalkoztatott személyeknek nyújtott ellátás, amely olyan személyeknek 
állapítható meg, akiknek a családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 90%-
a (25 650 Ft) alatt van, és a családnak nincs a törvényi értékhatárt meghaladó vagyona. Az aktív korúak ellátása 
keretében kétféle támogatás állapítható meg, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint a rendszeres szociális 
segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás.  
A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása 2015. március 1-től a járási hivatal 
hatáskörébe kerül. Ettől az időponttól kezdődően az ellátással kapcsolatos ügyek intézésére a járási hivatal jogosult. 
A kérelmeket továbbra is be lehet nyújtani a polgármesteri hivataloknál, amelyek azt továbbítják a járási hivatalok 
részére.  
Az aktív korúak ellátása keretében megállapítható ellátástípusok és az ellátásra jogosultak körei esetenként változni 
fognak.  
I.1. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban nem várható változás azon kívül, hogy a támogatást a járási 
hivatal fogja megállapítani.  
A támogatás havi összege – 2014-hez hasonlóan – 22 800 Ft.  
 
 
I.2. Rendszeres szociális segély nevű ellátás 2015. március 1-től megszűnik. A korábban erre a támogatásra 
jogosult személyek más ellátásokra szerezhetnek jogosultságot.  
Az új rendszer bevezetésének lépései a következők:  
- A jelenleg rendszeres szociális segélyre jogosult személyek ellátásra való jogosultságát a jegyző 2015. január 1. és 
2015. február 28. között felülvizsgálja.  

- A felülvizsgálat eredményeként a jegyző határozatban megállapítja, hogy az ügyfél 2015. március 1-től milyen 
ellátásra lesz jogosult.  

-  Automatikusan, az új egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra lesznek jogosultak azok a személyek, 
akik azért jogosultak rendszeres szociális segélyre, mert egészségkárosodottnak minősülnek, vagy 14 év alatti 
gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudják.  

-  Ha vállalják a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz kapcsolódó együttműködési kötelezettséget 
(álláskeresőként való nyilvántartásba vétel, együttműködés a munkaügyi központtal), akkor foglalkoztatást 
helyettesítő támogatást kaphatnak a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, és azok, akik az önkormányzat 
rendeletében meghatározott feltételek alapján jogosultak jelenleg rendszeres szociális segélyre.  

- Ha a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek alapján 
rendszeres szociális segélyre jogosult személy az együttműködést nem vállalja, akkor az aktív korúak ellátására való 
jogosultságát meg kell szüntetni.  
 
 



 
 
Az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT) összegét a rendszeres szociális 
segély összegére vonatkozó szabályok alapján kell majd kiszámítani, egyedül a családi jövedelemhatár összege változik:  
Az EGYT havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, 
de nem haladhatja meg nettó közfoglalkoztatási bér 90%-át. (A nettó közfoglalkoztatási bér 90%-a, tehát az EGYT 
maximuma 2015. évben 46 662 Ft.)  
A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 92%-ának szorzatával. (2015. február 28-ig az önym. 90%-áig kellett 
kiegészíteni a család jövedelmét. Az új szabályok szerint egy egyedülálló személy esetében a családi jövedelemhatár 
összege 26 220 Ft, mert a fogyasztási egység arányszáma:1, az önym. 92%-a: 26 220 Ft.)  
Az Szt. 2015. február 28-ig hatályos 37/A. § (1) bekezdés alapján rendszeres szociális segély akkor állapítható meg és 
akkor folyósítható – kivéve az egészségkárosodásuk okán ellátásban részesülő személyeket – ha a személy 
nyilatkozatában vállalja az együttműködési kötelezettséget a települési önkormányzat által erre kijelölt szervvel. Az 
Szt. alapján az együttműködés intézményi feltételeiről a települési önkormányzat elsősorban a családsegítő szolgálat 
útján gondoskodik.  
A rendszeres szociális segély ellátórendszerből történő kivezetésével megszűnik a családsegítés szerepe az aktív korúak 
ellátásában részesülők együttműködési kötelezettségének biztosításában. Az egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult ellátotti kör részére speciális élethelyzetük miatt nem került előírásra 
együttműködési kötelezettség. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek pedig az állami 
foglalkoztatási szervvel kötelesek együttműködni. 
  
II. Lakásfenntartási támogatás  
(jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (1)-(2) bekezdés)  
A lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 1-étől kikerülnek a szociális törvényből. Ettől az időponttól 
kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezők részére.  
Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehet benyújtani.  
Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik 2015. március 1. előtt kérelmezték a lakásfenntartási támogatást, a 
következőképpen alakul:  

-  Ha az ellátásra való jogosultságot 2014. december 31-ig megállapították, akkor az ügyfél a korábbi 
szabályoknak megfelelően egy év időtartamra jogosult a lakásfenntartási támogatásra.  

- Ha a hatóság 2015. január 1-ét követően dönt a támogatásra való jogosultságról, akkor a lakásfenntartási 
támogatást csak 2015. február 28-ig lehet biztosítani.  

Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó 
rendszeres kiadások viseléséhez.  



 
III. Adósságkezelési szolgáltatás  
(jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (4) bekezdés)  
Az adósságkezelési szolgáltatás szabályai 2015. március 1-étől kikerülnek a szociális törvényből. Ettől az időponttól 
kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezők részére.  
Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik részére 2015. március 1. előtt került megállapításra az adósságkezelési 
szolgáltatás, a szolgáltatást a korábbi szabályok alapján kell nyújtani.  
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó 
hátralékot felhalmozó személyek számára.  
 
IV. Méltányossági közgyógyellátás  
(jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (3) bekezdés)  
A méltányossági közgyógyellátás szabályai 2015. március 1-től kikerülnek a szociális törvényből, ettől az időponttól 
kezdődően biztosítása nem lesz kötelező.  
Méltányossági közgyógyellátás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án lehet benyújtani.  
A korábban hatályos szabályokat kell alkalmazni, tehát az ellátásra való jogosultság egy éves időtartamban fennáll az 
alábbi esetekben:  

-  Ha az ellátásra való jogosultságot 2015. március 1-jét megelőzően megállapították, vagy  

- Ha az ellátásra való jogosultság megállapítása iránti eljárás 2015. február 28-án folyamatban van.  
 
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez.  
 
V. Méltányossági ápolási díj  
Az ellátás biztosítása az települési önkormányzatok számára jelenleg sem kötelező.  
A méltányossági ápolási díj szabályai 2015. március 1-jétől kikerülnek a szociális törvényből.  
A 2015. március 1-ét megelőzően megállapított ellátások az önkormányzat mérlegelésétől függően biztosíthatóak 
2015. március 1-jét követően, települési támogatás formájában.  
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében ellátást biztosíthatnak a 18. életévét betöltött tartósan beteg 
személy ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére.  
 
VI. Önkormányzati segély  
(jogszabályi háttér: Szt. 45.§)  
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás lesz.  
E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott 
élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról 
rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén 
milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik.  
Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli 
települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond 
meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének 
meghatározásához.  
Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét példálózóan sorolja fel:  
Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen  

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,  
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,  
c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,  
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.  

Az Szt. szabályozása szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást 
más jogszabály alkalmazásában lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni.   
A települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, 
folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 2015. február 28-áig kell 
megalkotnia.  
 

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



- Az intézményi térítési díj szabályainak változása 
- A támogatott lakhatás szabályainak módosítása 
- Belépési hozzájárulás bevezetése a tartós bentlakást nyújtó szociális intézményekben 
- Az intézményi jogviszony megszüntetésére vonatkozó szabályok módosítása 
- A területi lefedettséget figyelembevevő finanszírozási rendszerbe történő befogadás szabályainak 

módosítása 
- Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás működésének racionalizálása 
- Lakóotthoni átalakulás kötelezettségének hatályon kívül helyezése 
- Támogatott lakhatás célcsoportjainak változása 
- Térítési díj visszamenőleges megállapítása kivételes esetben 
- Jogorvoslati rend pontosítása 
- A falu és tanyagondnoki szolgáltatás egyes szabályainak módosítása 
- A 150 fős korlátra vonatkozó szabályok 
- Egyházi kiegészítő támogatás megtérítésére vonatkozó szabály pontosítása 
- Jelzálogjog bejegyzés szabályának pontosítása 

 

8. Az Szt.-hez kapcsolódó kormányrendeletek legfontosabb változásai  
- A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos 

nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításai 
- A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 

nyilvántartásáról és ellenőrzéséről 
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 

módosításai 
- A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) 

Korm. rendelet módosításai 
- Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 

intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. 
- A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs 

szakigazgatási szervek feladat - és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosításai 
 

9. Az Szt.-hez kapcsolódó miniszteri rendeletek legfontosabb változásai  
- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 

módosításai. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításai 

- A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és 
igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosítása 
 



1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

Nyírtelek Város Önkormányzata képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni 
szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete értelmében az önkormányzat 

- települési támogatást nyújt a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem 
lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez, az e rendeletben 
meghatározott feltételek fennállása esetén (a továbbiakban: lakásfenntartáshoz nyújtott települési 
támogatás). A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a 
háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási 
egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének 
hányadosával. 

- A polgármester – átruházott hatáskörben eljárva- alkalmanként- legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összege 60%-ának erejéig terjedő összegű rendkívüli települési támogatást állapít meg  

a) a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan 
létfenntartási gonddal küzdő azon személyek részére, akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedül élő esetén annak 
150 %-át; 

b) ha a gyermek beteg és a szülő ezen okból, egy hónapot meghaladó időtartamú, táppénzes állományba kerül, 
c) ha a gyermek átmeneti gondozását helyettes szülő látja el a gyermek családba történő visszakerülésének 

elősegítése érdekében, 
d) egyik, vagy mindkét szülő elvesztése, vagy munkanélkülivé válása esetén az árvaellátás vagy munkanélküli 

ellátás folyósításának kezdetéig,  
e) alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen a szociális válsághelyzetben levő várandós anya 

gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, az átmeneti és tartós 
nevelésbe vételének megszűnését követő gyámhivatali visszahelyezés, betegség vagy iskoláztatás miatt. 

- A polgármester – átruházott hatáskörben - temetési költségekre tekintettel rendkívüli települési támogatást 
állapít meg annak, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének háromszorosát. 

- A polgármester a létfenntartást veszélyeztető, különös méltánylást érdemlő rendkívüli élethelyzethez vezető 

körülmények megszüntetése érdekében /pl.: haláleset, elemi csapás, bűncselekmény okozta a megélhetést 

veszélyeztető kár/ az összes körülményekhez igazodó mértékű rendkívüli települési támogatást nyújthat a 

szociális rászorultság vizsgálata nélkül.    

- Gyógyszertámogatás adható a szociálisan rászorult személy részére egészségi állapota megőrzéséhez és 

helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében. 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

Széchenyi 2020.  

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

képest – melynek a legfőbb célja a leszakadt régiók felzárkóztatása volt – a most induló ciklusban az EU más 

célkitűzéseket vállalt. Ezeket 11 pontban foglalta össze. Az összes tagállamnak a 11 célhoz kell igazítania saját 

fejlesztési terveit, így mind a 28 ország egy irányba fejlődik majd tovább. 

Magyarország a következő hét éves időszakban összesen 7480 milliárd forintot használhat fel. Az összes forrás 60%-át 

a Gazdaságfejlesztésre fordíthatjuk majd, melynek részét képezi a foglalkoztatottság elősegítése is. Az előző 

időszakhoz képest másfélszer több forrás jut majd munkahelyteremtésre, háromszor több a kutatás-fejlesztésre és 

innovációra, energiahatékonyságra és az infokommunikációs szektor fejlesztésére pedig a korábbi dupláját 

használhatjuk fel.  A teljes pénzügyi keret legalább 15 százalékát közvetlenül a kis- és középvállalkozások 

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

 

 



 
 

 

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

 
 

 

 

 

 



2014-2020 időszak Operatív programok: 

 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs  OP (GINOP) 

Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) 

Terület és Településfejlesztési OP (TOP) 

Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 

Környezet és Energetikai Hatékonyság OP (KEHOP) 

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) 

Koordinációs OP (KOP) 

„Vidékfejlesztés, halászat” OP 

 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal 

 

 Nyírtelek Város Önkormányzatának ÁROP-1.A.5-2013-2013-0129 kódszámú pályázat során létrehozott tanulmányok 
során rövid-, közép és hosszú távú javaslatok és az ehhez kapcsolódó intézkedési terv elfogadása. 
A jövőben az Önkormányzat programjai, stratégiái az esélyegyenlőségi program figyelembe vételével kerülnek 
átdolgozásra, saját területre vonatkozóan határozzák meg az esélyegyenlőséget előmozdító célokat és intézkedéseket. 
Elfogadott stratégiák, koncepciók: 

- Nyírtelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.17.) számú önkormányzati rendelete az 
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

- Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselőtestületének Gazdasági Programja 2015-2019 
 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, 

kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

A 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 1. számú mellékletének (a hpt.tkki.hu oldalon 8-as pontba feltöltött indikátor tábla) 

a 2013-2014 évi adatokkal való feltöltése megvalósult.  A beazonosított problémák és fejlesztési lehetőségek 

áttekintése megtörtént. Az adatokból megállapítható, hogy a célcsoportokat érintő helyzetelemzésben kimutatható 

változás nem történt, ezért újintézkedések bevezetése nem indokolt. 

 

A település népességmegtartó képessége csökken: a lakónépesség száma csökkenést mutat, a belföldi vándorlás 

egyenlege negatív a 2013-as évben, a természetes szaporodás ugyanakkor növekedést mutat.  



 
 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

  állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg 

2008 198 189 9 

2009 208 199 9 

2010 221 204 17 

2011 241 220 21 

2012 258 221 37 

2013 143 158 -15 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége       

A mélyszegénység összetett jelenség, melynek okai többek között gazdasági és társadalmi hátrányok (iskolázottság, 

képzettség és foglalkoztatottság), melyek súlyos megélhetési zavarokhoz vezethetnek.  

A nemzetiségre vonatkozó adatokkal kapcsolatban kiemelendő: CSAK önkéntes nyilatkozat alapján, lehet valakiről 

nyilván tartani azt, hogy milyen nemzetiséghez tartozik. Az önkormányzati adatgyűjtés során is csak akkor lehet pl.: 

roma származásúnak tekinteni valakit, ha a személy, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő módon és formában 

önkéntes nyilatkozatot tett.  

 

Nyírtelek Város Önkormányzata 2014-ben Görögszálláson infrastrukturális fejlesztést valósított meg, az Új Széchenyi 
Terv Észak-Alföldi Operatív Program „Görögszállási orvosi rendelő rekonstrukciója” című, ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0046 
azonosítószámú keretén belül. 
A beruházás keretében megújult a háziorvosi rendelő épülete, az infrastrukturális fejlesztés kiterjedt az épület 
akadálymentesítésére, valamint energiahatékonysági korszerűsére, továbbá korszerű egészségügyi szolgáltatást segítő 
eszközök is beszerzésre kerültek. Eredményeként a külterületen élők kulturált körülmények között juthatnak színvonalasabb 
egészségügyi szolgáltatáshoz. 
 

Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 
Nyírtelek Városban 2010-ben megnövekedett az álláskeresők száma. 2011-ben további növekedés, 2012-ben 
csökkenés, 2013-ban jelentős mértékű csökkenés tapasztalható. Az álláskeresők aránya jól láthatóan csökkenő 
tendenciát mutat, azonban az is jól látható, hogy az 50-60 éves korosztály helyzete a legnehezebb. 

 

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

nyilvántartott álláskeresők száma 
összesen 

fő 428 620 646 665 634 469 

20 éves és fiatalabb 
fő 28 40 28 34 36 25 

% 6,5% 6,5% 4,3% 5,1% 5,7% 5,3% 

21-25 év  
fő 74 101 102 110 68 61 

% 17,3% 16,3% 15,8% 16,5% 10,7% 13,0% 

26-30 év 
fő 47 84 92 85 90 57 

% 11,0% 13,5% 14,2% 12,8% 14,2% 12,2% 

31-35 év 
fő 59 89 89 93 90 52 

% 13,8% 14,4% 13,8% 14,0% 14,2% 11,1% 

36-40 év 
fő 60 64 76 75 76 58 

% 14,0% 10,3% 11,8% 11,3% 12,0% 12,4% 

41-45 év 
fő 51 73 73 80 78 49 

% 11,9% 11,8% 11,3% 12,0% 12,3% 10,4% 

46-50 év 
fő 48 70 75 75 82 48 

% 11,2% 11,3% 11,6% 11,3% 12,9% 10,2% 

51-55 év 
fő 47 72 71 65 64 65 

% 11,0% 11,6% 11,0% 9,8% 10,1% 13,9% 

56-60 év 
fő 12 23 39 47 48 51 

% 2,8% 3,7% 6,0% 7,1% 7,6% 10,9% 

61 év felett 
fő 2 4 1 1 2 3 

% 0,5% 0,6% 0,2% 0,2% 0,3% 0,6% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
 
       



 

            

 
 
 

           

            
 
 

 
 
 
2013-ban a 469 fő nyilvántartott álláskeresőből a 8 általánosnál kevesebb iskolai végzettségűek száma 14 főre 
csökkent, a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők száma szintén csökkenő tendenciát mutat. Nagyobb 
arányban érintettek a 8 általánosnál magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők, számuk 2013-ban 294 fő. Az 
alacsonyabb iskolai végzettségűek foglalkoztatása főleg közfoglalkoztatás keretében történik, a 
közfoglalkoztatás támogatása pályázati eljárás keretében igényelhető a Munkaügyi Központ területileg 
illetékes kirendeltségén.            
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A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Tartós munkanélküliség közfoglalkoztatás fejlesztése, szociális földprogram, 
szociális bolt, képzések 

cigány nemzetiségi önkormányzat passzivitása bevonása a problémák közös megoldásába, közös 
célok megfogalmazása 

A roma népesség hátrányos helyzete több, 
egymással szorosan összefüggő társadalmi, 
gazdasági probléma eredője. Csak a több 

problématerületre az oktatás, foglalkoztatás, 
szociális és egészségügyi területre egyszerre 

koncentráló, átfogó problémakezelési megoldások, 
komplex programok vezethetnek eredményre. 

Pályázati források kihasználása egy teljes körű 
szociális, képzési, foglalkoztatási projekt 
megvalósításához. 

 

A lakosság egészségügyi állapota nem jó Egészségügyi szűrések népszerűsítése. 
Az egészségtudatos életmódra nevelés a gyermekek 
és a felnőttek körében is, annak tudatosítása, hogy 

a szűrővizsgálatokon való mind nagyobb számú 
megjelenés az egészségesebb életet, a várható 
élettartam megnövekedését eredményezheti. 

A hátrányos helyzet generációkon keresztül 
öröklődik 

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások bővítése. 
Felzárkóztatási, fejlesztési programok szervezése, 

élhetőbb környezet. 

elzártság, szabadidő hasznos eltöltésének hiánya Település élhetőbbé tétele, identitástudat 
erősítése, infrastruktúra fejlesztése, közösségi tér 

kialakítása, szabadidős programok szervezése 

szegregátum életkörülmények javítása, együttműködés 
kialakítása (civilek, TKKI) 

 
            

            

            

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

Pályázatokból korszerűsödnek a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményeink. Megvalósult az óvodák 

nyílászáróinak cseréje és a központi óvoda hőszigetelése. A központi óvodában önkormányzati önerőből új feljáró is 

épült a közlekedés megkönnyítése érdekében.  Az önkormányzat által beadott óvodai férőhelybővítést célzó pályázati 

támogatásból egy csoportszoba kialakítása történik meg a belegrádi tagintézményben, így 2015 szeptemberétől 

valamennyi külterületi gyermeknek biztosítani tudjuk az óvodai ellátást. 

A gyermekeket érintő szociális támogatások megállapításával, folyósításával kapcsolatos hatáskör egy része jegyzői 

hatáskör, az önkormányzati hatáskörbe helyezett a gyermeknevelést célzó segélyezések esetében átruházott 

hatáskörben eljárva a polgármester dönt. A folyósítás feltételeit a a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint az önkormányzat képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő 

pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete szabályozza. 

Ahhoz, hogy a gyermekvédelmi és szociális ellátások valóban a megcélzott réteg mindennapi gondjait enyhítsék, 

továbbra is szükség van a település szociális felmérésére, melyhez jelentős segítséget nyújthat a szociális 

intézményeken kívül az iskolai és óvodai gyermekvédelem. A gyermekintézményeknek nagyobb rálátása van a 



családok anyagi körülményeire, a gyermek családi hátterére, így javaslataikkal elősegíthetik, hogy a hátrányos 

helyzetben élőgyermek a megfelelő gyermekvédelmi juttatásban részesülhessen. 

A gyermekek egészséges fejlődésének elengedhetetlen feltétele az egészséges étkeztetés. A szegénységben, 

mélyszegénységben élő gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékhoz. 

Ezért van nagyon fontos szerepe az önkormányzat által szervezett intézményekben történő közétkeztetésnek. A 

településen a gyermekétkeztetést a Nyír-Tel-Szol Kft biztosítja  

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A gyermek létszámhoz igazodó intézményhálózat 
működtetése 

 

egységes szolgáltatás nyújtása az óvodáskorúaknak, 
energetikai fejlesztések, korszerűsítések 

Egységes fogalomrendszer hiánya Rendszeres szakmaközi találkozók szervezése 

Fejlesztő programok gyermekeknek Szabadidős programok szervezése, biztonságos, 
kulturált színterek működtetése. 
A hátrányos helyzetű gyermekekkel és családjukkal 
foglalkozó szakemberek továbbképzése a hátrányos 

helyzetű gyermekek nevelését, 
személyiségfejlesztését, illetve a szülők eredményes 

bevonását segítő ismeretek elsajátítása és a 
kompetenciák fejlesztése érdekében 

SNI gyermekek ellátása nem megoldott Szakemberek foglalkoztatása, tárgyi feltételek 
megteremtése 

Pozitív példa hiánya, veszélyeztetettség megelőzése Szocializációs hátrányok enyhítése, hagyományok 
ápolása, szakmai programok szervezése 

egészséges táplálkozás hiánya étkeztetés racionalizálása, diétás étrend  

gyermekek óvodába, iskolába való eljutása iskolabusz beszerzése 

 
 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége           

 

Tapasztalataink szerint a gyermekvállalás, a munkahelyről való hosszabb távolmaradás nagymértékben rontja a nők 

munkaerőpiacra történő visszalépésének esélyeit. Nyírtelek Város Önkormányzata igyekszik a nők munkaerő piaci 

esélyeinek tekintetében az óvodai és bölcsődei férőhelyek számát bővíteni. Az Önkormányzat távlati tervei között 

szerepel a tagóvodák egy épületbe történő elhelyezése. Indokoltsága a gazdaságtalan működtetés megszüntetése 

mellett az, hogy így a településen élő óvodás gyermekek azonos szolgáltatáshoz juthatnak. 

A 2014 évi önkormányzati választásokat követően a képviselőtestület tagjainak száma 8 fő, ebből 1 fő nő, 7 fő férfi 

képviselő. Ez a szám az elmúlt ciklushoz képest kedvezőtlenebb. A bizottságok élén 1 fő nő és 1 fő férfi végzi munkáját. 

Nyírtelek város településfejlesztési célkitűzéseiben szerepel a kerékpárút kiépítése, járdák megépítése, felnőtt 

játszóterek megépítése, melyek a családok számára biztonságos közlekedést, a szabadidő hasznos eltöltését 

nyújthatják. 

 

 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 



 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

a nők között sok a tartós munkanélküli képzési programok, atipikus foglalkoztatás, szociális 
földprogram, közfoglalkoztatás fejlesztése 

az elmagányosodás mentális problémákhoz vezet Célzott szabadidős programok szervezése, 
Meglévő közterületek felújítása, karbantartása, újak 
kialakítása, kültéri fitnesz park, kerékpárút építése, 

járdák  

gyermekek napközbeni ellátását biztosító 
intézmények működtetése 

intézmények racionalizálása- korszerű intézmény, 
egységes szolgáltatás megvalósulása, célzott 

gyermekvédelmi juttatások 

 
 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

Nyírtelek városban a 60 év felettiek száma enyhe növekedést mutat. 
Szilárd-hulladék közszolgáltatási díjhoz kapcsolódó támogatásra jogosult jelenleg az az egyedül élő nyugdíjas, akinek 
havi jövedelme nem haladja meg a 70 ezer forintot. Talán érdemes lenne átgondolni a támogatási forma feltételeit, 
ugyanis az utóbbi két évben csupán 2 fő jogosult a támogatásra. 
 
A a 80 és a 90 évet betöltötteket a polgármester személyesen köszönti otthonukban. Karácsonykor a 70 évet 
betöltöttek ajándékcsomagot kapnak, ezzel kifejezve az önkormányzat megbecsülését az idősek felé. 
 
A TIOP-3.4.2-11/1-2012-0310 azonosítószámú projekt keretében megújul az Idősek Otthona. A pályázat célja, a 
meglévő több mint száz éves épület- melyben jelenleg 36 fő részére nyújtanak ellátást-, korszerűsítése, illetve az 
intézmény bővítése 10 újabb férőhellyel. A nappali ellátásban résztvevő időskorúak száma folyamatosan nő. 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A helyben nem elérhető egészségügyi szolgáltatások 
nehezen hozzáférhetők 

Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése, helyben 
szűrések, járdák, kerékpárút építése, szociális, 

egészségügyi szolgáltatás bővítése, 
épületkorszerűsítés, egészségnap bevezetése az 

idősek számára, jelzőrendszer működtetése 

nemzedékek közötti kapcsolat nehézsége informatikai oktatás időseknek, generációs 
programok szervezése, hagyományok  átadása 

Egyre több az időskori mentális betegségben 
szenvedők száma 

idősek életmódját javító társadalmi programok, civil 
szervezetek szélesebb támogatása 

Nyilvánosság eszközeinek bővítése tájékoztatás szélesítése helyi újságban és honlapon 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

Az önkormányzat szociális intézményei és Nyírteleki Civil Centrum biztosítják a fogyatékkal élő személyek 

lakókörnyezetükben történő ellátását, illetve a lakáson kívüli közszolgáltatások elérését. Az önkormányzat 

karácsonykor ajándékcsomagot nyújt részükre is. 

A Polgármesteri Hivatalba akadálymentes a bejutás. Az Önkormányzat igyekszik az akadálymentes közlekedés 

megvalósítására, bár a jelenlegi épületben az irodákba való bejutás megoldhatatlan. 



A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Közszolgáltatásokhoz, kulturális és 
sportprogramokhoz, egészségügyi 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása 

Fizikai környezetben található akadályok 
megszüntetése, információs és kommunikációs 

akadályok megszüntetése 

a fogyatékkal élők és a fogyatékkal élő gyermeket 
nevelők elszigeteltsége 

internethez való hozzáférés segítése, térítésmentes 
kulturális programok 

alacsony foglalkoztatási arány információnyújtás, társadalmi szemléletformálás 

Folyamatos és ütemezett akadálymentesítés akadálymentes környezet kialakítása a beruházások 
során 

 

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi 

felelősségvállalása 

 

A város területén működő civil szervezetek tevékenyen részt vesznek a mindennapi életünkben. Az Önkormányzat a 

különböző programok, rendezvények, egyéb feladatok tekintetében együttműködési, támogatási szerződét köt az 

egyesületekkel, alapítványokkal. Működésüket, céljaik elérését pályázat keretében támogatja. 

A Türr István Képző és Kutató Intézet a HEP felülvizsgálatához térítésmentes mentorálási szolgáltatást nyújtott 

munkánk során. 

 

 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

Felülvizsgált HEP megjelentetése helyben szokásos módon és a TKKI felületén. 



A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 
 

1. A HEP IT részletei 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

Tartós munkanélküliség közfoglalkoztatás fejlesztése, szociális 
földprogram, szociális bolt, képzések 

A hátrányos helyzet generációkon keresztül 
öröklődik 

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások 
bővítése. 

Felzárkóztatási, fejlesztési programok 
szervezése, élhetőbb környezet, 

infrastruktúra fejlesztése 

A roma népesség hátrányos helyzete több, 
egymással szorosan összefüggő társadalmi, 
gazdasági probléma eredője. Csak a több 

problématerületre az oktatás, 
foglalkoztatás, szociális és egészségügyi 
területre egyszerre koncentráló, átfogó 
problémakezelési megoldások, komplex 

programok vezethetnek eredményre. 

Pályázati források kihasználása egy teljes 
körű szociális, képzési, foglalkoztatási 
projekt megvalósításához. Szociális 
földprogram, szociális bolt, helyi piac 
kialakítása 

A nemzetiségi cigány önkormányzat 
bevonása a problémák közös megoldásába, 

közös célok megfogalmazása 
Az egészségtudatos életmódra nevelés a 

gyermekek és a felnőttek körében, 
egészségnap 

 

szegregátum életkörülmények javítása, együttműködés 
kialakítása (civilek, TKKI) 

Gyermekek 

A köznevelési rendszer átalakításával 
önkormányzat fenntartó státuszból 
működtetői státuszba került.  

 

energetikai korszerűsítés, egységes 
szolgáltatás, gyermekétkeztetés 

minőségének javítása, folyamatos 
karbantartás, gyermeklétszámhoz igazodó, 
gazdaságos intézményhálózat működtetése 

Egységes fogalomrendszer hiánya Rendszeres szakmaközi találkozók 
szervezése 

korai fejlesztés  tárgyi és személyi feltételek megteremtése 

HH és HHH gyermekek magas száma Szabadidős programok szervezése, 
biztonságos, kulturált színterek 

működtetése. 
A hátrányos helyzetű gyermekekkel és 
családjukkal foglalkozó szakemberek 
továbbképzése a hátrányos helyzetű 

gyermekek nevelését, 
személyiségfejlesztését, illetve a szülők 

eredményes bevonását segítő ismeretek 
elsajátítása és a kompetenciák fejlesztése 

érdekében 

gyermekek óvodába, iskolába való eljutása iskolabusz beszerzése 



Idősek 

A helyben nem elérhető egészségügyi 
szolgáltatások nehezen hozzáférhetők 

Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése, 
helyben szűrések, egészségügyi szolgáltatás 

korszerűsítése, bővítése, járdák, 
kerékpárutak építése, egészségnap 

szervezése 

Nemzedékek közötti kapcsolat nehézsége Informatikai oktatás időseknek, generációs 
programok szervezése 

Egyre több az időskori mentális 
betegségben szenvedők száma 

 

Idősek életmódját javító társadalmi 
programok 

Nők 

A nők között sok a tartós munkanélküli képzési programok, atipikus foglalkoztatás, 
szociális földprogram, közfoglalkoztatás 

fejlesztése 

Az elmagányosodás mentális problémákhoz 
vezet 

Célzott szabadidős programok szervezése, 
Meglévő közterületek felújítása, 

karbantartása, újak kialakítása, felnőtt 
fitness játszótér, járdák, kerékpárutak 

Fogyatékkal 

élők 

Közszolgáltatásokhoz, kulturális és 
sportprogramokhoz való hozzáférés nem 

mindenhol biztosított  

Fizikai környezetben található akadályok 
folyamatos megszüntetése a beruházások 

során, információs és kommunikációs 
akadályok megszüntetése 

A fogyatékkal élők és a fogyatékkal élő 
gyermeket nevelők elszigeteltsége 

internethez való hozzáférés segítése, 
térítésmentes kulturális programok 

Alacsony foglalkoztatási arány információnyújtás, társadalmi 
szemléletformálás 

 

 

 

 

 



 

Helyi esélyegyenlőségi program  felülvizsgálata  

 

2. Összegező táblázat – A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)  
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 

sorszáma 

Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseibe

n feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokka

l 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások  

(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1. A tartós 

munkanélküliség 

csökkentése helyi 

közfoglalkoztatás 

bővítésével 

A munkanélküliek 

1/5 része vehet 

részt a 

közfoglalkoztatásb

an 

A munkanélküliek 

60 százaléka részt 

vehet a 

közfoglalkoztatásb

an  

R: foglalkoztatási 

lehetőségek 

létrehozása a 

településen 

K: a 

közfoglalkoztatás 

hatékonyságának 

növelése 

H: A 

mélyszegénységbe

n élők és romák 

életminőségének 

javulása  

gazdasági 

program 

Atipikus 

foglalkoztatási 

lehetőségek 

felmérése 

Pályázati 

lehetőségek 

kihasználása 

Hatékony 

munkaszervezés 

a 

Közfoglalkoztatott

ak számának 

fokozatos 

növelése 

polgármester folyamatos csökken a 

munkanélküliek 

száma 

kevesebb a 

segélyezettek 

száma 

integrálódás a 

munka világába 

humán, 

pénzügyi, 

technikai  

Nagymértékben 

függ a pályázati 

lehetőségektől 

Az intézkedés eredményei: folyamatban lévő intézkedés. A munkanélküliek több mint 60%-a részt vesz a közfoglalkoztatásban. A közfoglalkoztatás hatékonysága javult ugyan, de még szükség van további 

foglalkoztatási lehetőség biztosítására, szociális földprogramra a célcsoport életminőségének javulása érdekében. Határidő módosítva. 



2. Tudással a jövőbe! Az álláskeresők 

40,1%-a alacsony 

iskolai 

végzettségű, vagy 

elavult 

szakképzéssel 

rendelkező 

Az alacsony iskolai 

végzettségű, vagy 

elavult 

szakképzéssel 

rendelkező 

számának 

csökkentése 20 

százalékkal.  

R: Felzárkóztató 

programok 

létrehozása a 

településen  

K: 50% bevonása  

a képzésbe  

H: Az alacsony 

iskolai 

végzettségű, vagy 

elavult 

szakképzéssel 

rendelkező 

számának 

csökkentése 20 

százalékkal.  

 

gazdasági 

program 

Helyzetfelmérés  

oktató/felzárkóztat

ó programok 

megszervezése  

integrálás az iskola 

világába 

elhelyezkedés 

ösztönzés, 

integrálás a munka 

világába 

jegyző folyamatos  A program 

megszervezésének 

eredményessége 

Bevontak száma 

Eredményesen 

zárók száma 

humán, 

pénzügyi, 

technikai 

Nagymértékben 

függ a pályázati 

lehetőségektől, 

Együttműködés 

civil 

szervezetekkel  

Az intézkedés eredményei: folyamatban lévő. A TKKI és a Munkaügyi Központ felzárkóztatási képzéseinek köszönhetően az alacsony végzettségűek aránya csökkent a településen. A további csökkentés és 

a 16. évet betöltött, iskolából kimaradt fiatalok képzése miatt  a határidő módosításra került. Határidő módosítva. 

3. Tégy meg mindent 

egészséged 

érdekében! 

Egészségügyi 

szűréseken 

alacsony a 

részvételi arány, 

rossz egészségi 

állapot 

A célcsoport 

egészségügyi 

állapotának 

felmérése és 

javítása 

R: a meglévő 

szűréseken a 

részvételi arány 

növelése 

K: a szűrések 

skálájának 

 Tájékoztató 

fórumok, 

Egészséges 

életmódot 

népszerűsítő 

programok 

szervezése, 

sportolásra, a 

szabadidő hasznos 

eltöltésére 

alkalmas terek 

kialakítása, a 

polgármester folyamatos A szűréseken való 

részvételi arány 

növekedése, 

programokon való 

résztvevők száma, 

egészségi mutatók 

tárgyi, személyi, 

anyagi 

Együttműködés 

civil 

szervezetekkel, a 

szociális 

ellátórendszerrel 



bővítése, 

egészségtudatos 

életmódra való 

ösztönzés  

H: egészségi 

állapot javulása 

meglévők 

fejlesztése 

Az intézkedés eredményei. folyamatban lévő. Az idősek és a gyermekek körében megtartott egészségnevelési programok látogatottsága megfelelő. A görögszállási orvosi rendelő korszerűsítésével 

színvonalasabb szolgáltatáshoz jutnak az ott élők. Belegrád településrészre kihelyezett tüdőszűrés tapasztalata, hogy továbbra is kevesen veszik igénybe ezt a szolgáltatást.  A tanyagondnoki szolgáltatás 

kiszélesítése , a Filadelfia Egyházközösség és a Nyírteleki Civil Centrum munkatársainak köszönhetően a szakrendelésre való eljutás helyzete javult. 

4. Az önkéntes 

munka és a 

közcélú 

foglalkoztatás 

összekapcsolása 

A munkanélküliek 

száma magas 

Az aktív korú 

munkanélküliek 

50 százalékának 

bevonása a 

programba 

R: hatékony, 

tartalmas 

közfoglalkoztatás 

K: a résztvevők 

érdekeltté tétele 

H: biztos anyagi 

háttér, 

életkörülmények 

javulása a 

résztvevők 

körében  

  

 Pályázatok 

benyújtása, 

képzések 

szervezése, tárgyi, 

személyi feltételek 

megteremtése, 

tevékenységi kör 

kiszélesítése, 

bővítés igény és 

lehetőség szerint 

polgármester folyamatos a munkaidő 

hasznos kitöltése, 

napirend 

kialakulása, 

életkörülmények 

javulása 

tárgyi, személyi, 

anyagi 

Együttműködés 

civil 

szervezetekkel, a 

bevételekből új 

programokhoz 

önerő biztosítható 

Az intézkedés eredményei: folyamatban lévő intézkedés. A közfoglalkoztatás  javult ugyan, de még szükség van további foglalkoztatási lehetőség biztosítására, szociális földprogramra a célcsoport 

életminőségének javulása érdekében. Határidő módosítva. 

5. A mindennapok 

segítése 

Ismerethiány, 

kiegyensúlyozatla

n életvitel, nem 

megfelelő 

higiéniás 

környezet 

A családok 

mindennapjainak 

segítése 

R: Új, hasznos 

ismeretek 

nyújtása 

K: Érintettek 

képzésének 

megteremtése 

H: 

Kiegyensúlyozott 

 Életmódjavító 

képzések, oktatás 

feltételeinek 

megteremtése, 

ösztönzés, 

elhelyezkedés 

segítése 

jegyző folyamatos jelzések számának 

csökkenése, 

résztvevők száma, 

veszélyeztetett 

gyermekek 

számának 

csökkenése, 

megbetegedések 

számának 

csökkenése 

személyi, tárgyi, 

anyagi 

Együttműködés 

civil 

szervezetekkel, a 

szociális 

ellátórendszerrel 



élet, megfelelő 

környezet  

Folyamatban lévő intézkedés. szociális szakemberek együttműködése civil szervezetekkel, alapítványokkal a megvalósítani kívánt cél érdekében. Határidő módosítva. 

6. A szociális 

ellátórendszer 

hatékonyságának 

növelése 

Kommunikációs 

infrastruktúra 

nem megfelelő, az 

épületek 

elavultak, 

fejlesztésre 

szorulnak, az utak 

állapota rossz, a 

bokortanyákról 

rossz idő esetén a 

közlekedés 

lehetetlen, a teljes 

akadálymentesítés 

nem megoldott, 

nincs fogorvosi 

ügyelet, a teljes 

közműellátás 

hiánya 

A 

szolgáltatásjutásh

oz az 

esélyegyenlőség 

megteremtése 

R: pályázati 

lehetőségek 

maximális 

kihasználása 

K: A célcsoport 

elégedettségének 

növekedése 

H: 

esélyegyenlőség 

biztosítása a 

település minden 

lakosa részére, 

minden területen  

Gazdasági 

program, 

településfejlesztés

i terv 

Településközpont 

kialakítása, a 

tokaji út 

belterületi 

szakaszának 

rehabilitációja, 

infrastruktúra 

fejlesztése, 

internet –

hozzáférés 

mindenki számára, 

helyi média 

fejlesztése, az 

önkormányzat 

épületeinek 

korszerűsítése, 

teljes 

akadálymentesítés

, a település 

élhetőbbé tétele, 

teljeskörű 

szolgáltatás 

biztosítása, ipari 

park létrehozása, 

vállalkozásbarát 

önkormányzat 

polgármester folyamatos elvándorlók 

számának 

csökkenése, 

lakosság 

elégedettsége, 

letelepedők 

számának 

növekedése, 

külterületen élők 

biztonságérzeténe

k javulása, 

munkahelyek 

számának 

növekedése, kis-és 

középvállalkozáso

k száma nő, 

életminőség javul 

személyi, tárgyi, 

anyagi 

A lakosság 

számának, a kis és 

középvállalkozáso

k számának, 

munkahelyek 

számának 

növekedésével a 

bevétel is nő 

Az intézkedés eredményei: folyamatban lévő. Eredményként említhetjük, hogy 5 km-rel bővült a település szilárd burkolatú úthálózata, befejeződött a szennyvíz közművesítés. Befejeződött a görögszállási 

orvosi rendelő rekonstrukciója, ezzel javult az egészségügyi ellátás minősége. Folyamatban van a Polgármesteri Hivatal felújítása, ügyfélbarát szolgáltatás kialakítása.  Határidő módosítva. 

7. Lakossági 

identitástudat 

erősítése 

Aktív közösségi 

élet hiánya, a 

szabadidő 

hasznos, tartalmas 

eltöltésének 

hiánya, bezártság, 

a hagyományőrzés 

hiánya 

A lakosság 

identitástudatána

k erősítése 

R: Hagyományos 

programok 

színvonalának 

növelése, 

külkapcsolatok 

erősítése 

K: Térségi napok 

gazdasági 

program, 

településfejlesztés

i terv 

Megfelelő, 

igényes, mindenki 

számára 

megközelíthető 

színhely 

kialakítása, 

pályázati 

lehetőségek 

kiaknázása, 

kulturált közösségi 

polgármester folyamatos programok 

látogatottsága, 

vendégek száma 

személyi, tárgyi, 

anyagi 

Pályázati 

lehetőségek 

maximális 

kihasználása, 

önkéntesek 

számának 

növekedése, 

adományok száma 



szervezése, 

hagyományápolás, 

prevenciós 

programok, tájház 

kialakítása 

H: Turizmus 

fellendítése  

terek kialakítása, 

fejlesztés, 

sokszínű 

programok, 

hagyományok 

őrzése, átadása, 

generációs 

különbségek 

áthidalása, a 

vendégfogadás 

feltételeinek 

megteremtése 

Az intézkedés eredményei: folyamatban lévő intézkedés. Folytatódnak a már hagyománnyá vált külterületi napok rendezvényei. Határidő módosítva. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1. Tégy meg mindent 

egészséged 

érdekében! 

Egészségügyi 

szűréseken 

alacsony a 

részvételi arány, 

rossz egészségi 

állapot 

A célcsoport 

egészségügyi 

állapotának 

felmérése és 

javítása 

R: a meglévő 

szűréseken a 

részvételi arány 

növelése 

K: a szűrések 

skálájának 

bővítése, 

egészségtudatos 

életmódra való 

ösztönzés  

H: egészségi 

állapot javulása 

 

 Tájékoztató 

fórumok, 

Egészséges 

életmódot 

népszerűsítő 

programok 

szervezése, 

sportolásra, a 

szabadidő hasznos 

eltöltésére 

alkalmas terek 

kialakítása, a 

meglévők 

fejlesztése 

polgármester folyamatos A szűréseken való 

részvételi arány 

növekedése, 

programokon való 

résztvevők száma, 

egészségi mutatók 

tárgyi, személyi, 

anyagi 

Együttműködés 

civil 

szervezetekkel, a 

szociális 

ellátórendszerrel 

Az intézkedés eredményei. folyamatban lévő. Az idősek és a gyermekek körében megtartott egészségnevelési programok látogatottsága megfelelő. A görögszállási orvosi rendelő korszerűsítésével 

színvonalasabb szolgáltatáshoz jutnak az ott élők. Belegrád településrészre kihelyezett tüdőszűrés tapasztalata, hogy továbbra is kevesen veszik igénybe ezt a szolgáltatást.  A tanyagondnoki szolgáltatás 

kiszélesítése , a Filadelfia Egyházközösség és a Nyírteleki Civil Centrum munkatársainak köszönhetően a szakrendelésre való eljutás helyzete javult. Határidő módosítva. 

2. Biztos kezdet 

A HH gyerekek 

integrációjának 

elősegítése  

A 0-6 évesek 

körött magas a 

HH és HHH 

gyermekek 

Esélyteremtő, 

esélyegyenlősé

gi szolgáltatás 

kialakítása 

köznevelési 

program 

Hatékonyabb 

munkamódszere

k elsajátítása- 

képzések, 

jegyző minden év 

szeptember 1.- 

folyamatos 

programok 

száma, 

résztvevők 

száma, használt 

tárgyi, személyi, 

anyagi 

Szemléletformál

ással az igény 

nő, egyház, civil 

szervezetek 



száma, 

alulszocializáció 

problémája 

R: A meglévő 

szolgáltatások 

hatékonyságán

ak növelése 

K: Új 

szolgáltatások 

bevezetése, 

közösségi 

életbe való 

beilleszkedés 

megkönnyítése, 

iskolai életre 

való sikeres 

felkészítés 

H: szocializációs 

hiányosságok 

megszüntetése, 

esélyegyenlősé

g biztosítása  

szakmai 

konzultációk, 

szemléletváltás 

szemléletformál

ás, 

Integrációs 

programok 

lehetőségeinek 

maximális 

kihasználása, 

korai fejlesztés, 

korrigáló 

beavatkozások, 

szociális és 

életviteli 

problémák 

megoldása, 

családok 

segítése a 

veszélyeztetetts

ég 

megszüntetése 

érdekében, 

kulturális 

programok, 

családi napok, 

ismeretterjesztő 

előadások 

szervezése, helyi 

támogató 

közösség 

megszületése 

  

módszerek 

skálájának 

bővülése, 

továbbképzésen 

való résztvevők 

számának 

növekedése, 

igazolatlan 

hiányzás 

csökkenése, 

HHH 

nyilatkozatok 

száma nő, szülői 

együttműködés 

nő, óvoda-iskola 

közötti átmenet 

problémamente

s 

együttműködés

ével 

összehangolhat

ó 



Az intézkedés eredményei. folyamatban lévő. Az oktatási-nevelési intézmények lehetőség szerint részt vesznek az IPR programban, mely igen nagy lehetőséget biztosít a HH, HHH gyermekek 

integrációjára, felzárkóztatására. Határidő módosítva. Családi napok, Iskolacsalogató programok szervezése. 

3. Minden napra 

meleg ebéd! 

A HH gyermekek 

a nyári szünidő 

alatt nem jutnak 

megfelelő 

élelemhez, a 

szabadidős 

programok 

hiányoznak 

ebben az 

időszakban  

Minden 

gyermek lakjon 

jól! 

R: pályázati 

lehetőségek 

kihasználása 

K: nyári 

étkeztetés 

biztosítása 

szabadidős 

programokkal 

H: nyári 

táboroztatás  

köznevelési 

program 

pályázati 

lehetőség 

keresése, 

igényfelmérés, 

programszervez

és, lebonyolítás, 

nyári tábor 

működtetése 

jegyző R: 2014. március 

K: 2014. 

szeptember 

H: 2015. június  

résztvevők 

száma jelenléti 

ív alapján, 

keretösszeg 

maximális 

kihasználása 

tárgyi, személyi, 

anyagi 

változatos 

programok, jó 

ebéd, pályázati 

felelős 

kijelölése, 

együttműködés 

oktatási – 

nevelési 

intézményekkel 

Megvalósítandó intézkedés. Határidő módosítva. 

4. Tanulj a jövődért! Magas az 

igazolatlan 

hiányzás, a 

szülők 

iskolázatlanok, 

nincs pozitív 

példa, a tudás 

nem érték, nincs 

megfelelő 

jövőkép 

Komplex 

felkészítő 

program a 

HHH-

tanulók 

iskolai 

sikerességé

nek javítása 

érdekében 

R: belső értékelésiiii 

rendszer 

megerősítése, 

Pályázati programok 

feltárása 

K: Komplex 

felkészítő 

program az 

iskolázottság 

növekedése 

érdekében 

köznevelési 

program, 

gazdasági 

program 

A problémák 

gyors 

felismerése és 

kezelése a 

jelzőrendszer 

hatékonyabb 

működésével, 

szakemberek 

foglalkoztatása,

prevenciós 

programok 

megvalósítása, 

önismereti 

csoport 

működtetése, a 

kommunikáció és 

együttműködés 

hatékonyságának 

növelése a 

jegyző Évente: jún. 30. iskolázottság nő, 

fiatalkori 

bűnözők száma 

csökken, 

lemorzsolódás 

csökken 

tárgyi, anyagi, 

személyi 

megfelelő 

ösztönzés, 

ösztöndíj, 

alapítvány 



H: továbbtanulási 

mutatók javulnak, 

iskolázottság nő  

szülőkkel és segítő 

szolgáltatásokkal, 

társadalmi 

partnerekkel, 

pályázati 

programok 

feltárása, 

felzárkóztató 

képzések. 

Megvalósítandó intézkedés. Határidő módosítva. 

5. Lakossági 

identitástudat 

erősítése 

Aktív közösségi 

élet hiánya, a 

szabadidő 

hasznos, tartalmas 

eltöltésének 

hiánya, bezártság, 

a hagyományőrzés 

hiánya 

A lakosság 

identitástudatána

k erősítése 

R: Hagyományos 

programok 

színvonalának 

növelése, 

külkapcsolatok 

erősítése 

K: Térségi napok 

szervezése, 

hagyományápolás

, prevenciós 

programok, 

tájház kialakítása 

H: Turizmus 

fellendítése  

gazdasági program, 

településfejlesztési 

terv 

Megfelelő, 

igényes, mindenki 

számára 

megközelíthető 

színhely 

kialakítása, 

pályázati 

lehetőségek 

kiaknázása, 

kulturált közösségi 

terek kialakítása, 

fejlesztés, 

sokszínű 

programok, 

hagyományok 

őrzése, átadása, 

generációs 

különbségek 

áthidalása, a 

vendégfogadás 

feltételeinek 

megteremtése 

polgármester folyamatos programok 

látogatottsága, 

vendégek száma 

személyi, tárgyi, 

anyagi 

Pályázati 

lehetőségek 

maximális 

kihasználása, 

önkéntesek 

számának 

növekedése, 

adományok száma 

Folyamatban lévő intézkedés. a civil szervezetek rendszeresen bekapcsolódnak a város életébe programjaikkal, rendezvényeikkel. Aktívan részt vesznek a település kulturális életében,hagyományápolást folytatnak.   

III. A nők esélyegyenlősége 

1. Tégy meg mindent 

egészséged 

érdekében! 

Egészségügyi 

szűréseken 

alacsony a 

részvételi arány, 

rossz egészségi 

állapot 

A célcsoport 

egészségügyi 

állapotának 

felmérése és 

javítása 

R: a meglévő 

 Tájékoztató 

fórumok, 

Egészséges 

életmódot 

népszerűsítő 

programok 

szervezése, 

polgármester folyamatos A szűréseken való 

részvételi arány 

növekedése, 

programokon való 

résztvevők száma, 

egészségi mutatók 

tárgyi, személyi, 

anyagi 

Együttműködés 

civil 

szervezetekkel, a 

szociális 

ellátórendszerrel 



szűréseken a 

részvételi arány 

növelése 

K: a szűrések 

skálájának 

bővítése, 

egészségtudatos 

életmódra való 

ösztönzés  

H: egészségi 

állapot javulása 

sportolásra, a 

szabadidő hasznos 

eltöltésére 

alkalmas terek 

kialakítása, a 

meglévők 

fejlesztése 

Az intézkedés eredményei. folyamatban lévő. Az idősek és a gyermekek körében megtartott egészségnevelési programok látogatottsága megfelelő. A görögszállási orvosi rendelő korszerűsítésével 

színvonalasabb szolgáltatáshoz jutnak az ott élők. Belegrád településrészre kihelyezett tüdőszűrés tapasztalata, hogy továbbra is kevesen veszik igénybe ezt a szolgáltatást.  A tanyagondnoki szolgáltatás 

kiszélesítése , a Filadelfia Egyházközösség és a Nyírteleki Civil Centrum munkatársainak köszönhetően a szakrendelésre való eljutás helyzete javult. 

2. Az önkéntes 

munka és a 

közcélú 

foglalkoztatás 

összekapcsolása 

A munkanélküliek 

száma magas 

Az aktív korú 

munkanélküliek 

50 százalékának 

bevonása a 

programba 

R: hatékony, 

tartalmas 

közfoglalkoztatás 

K: a résztvevők 

érdekeltté tétele 

H: biztos anyagi 

háttér, 

életkörülmények 

javulása a 

résztvevők 

körében   

 Pályázatok 

benyújtása, 

képzések 

szervezése, tárgyi, 

személyi feltételek 

megteremtése, 

tevékenységi kör 

kiszélesítése, 

bővítés igény és 

lehetőség szerint 

polgármester folyamatos a munkaidő 

hasznos kitöltése, 

napirend 

kialakulása, 

életkörülmények 

javulása 

tárgyi, személyi, 

anyagi 

Együttműködés 

civil 

szervezetekkel, a 

bevételekből új 

programokhoz 

önerő biztosítható 

Az intézkedés eredményei: folyamatban lévő intézkedés. A közfoglalkoztatás  javult ugyan, de még szükség van további foglalkoztatási lehetőség biztosítására, szociális földprogramra a célcsoport 

életminőségének javulása érdekében. Határidő módosítva. 

3. A mindennapok 

segítése 

Ismerethiány, 

kiegyensúlyozatla

n életvitel, nem 

megfelelő 

higiéniás 

környezet 

A családok 

mindennapjainak 

segítése 

R: Új, hasznos 

ismeretek 

nyújtása 

K: Érintettek 

 Életmódjavító 

képzések, oktatás 

feltételeinek 

megteremtése, 

ösztönzés, 

elhelyezkedés 

segítése 

jegyző folyamatos jelzések számának 

csökkenése, 

résztvevők száma, 

veszélyeztetett 

gyermekek 

számának 

csökkenése, 

megbetegedések 

személyi, tárgyi, 

anyagi 

Együttműködés 

civil 

szervezetekkel, a 

szociális 

ellátórendszerrel 



képzésének 

megteremtése 

H: 

Kiegyensúlyozott 

élet, megfelelő 

környezet  

számának 

csökkenése 

Folyamatban lévő intézkedés. Kedvesház működésének támogatása, védőnő, családgondozó aktv részvétele a problémák megoldásában. Belegrádi óvoda bővítésével és a görögszállási orvosi rendelő korszerűsítésével javult a 

szolgáltatások színvonala. Határidő módosítva. 

4. A szociális 

ellátórendszer 

hatékonyságának 

növelése 

Kommunikációs 

infrastruktúra 

nem megfelelő, az 

épületek 

elavultak, 

fejlesztésre 

szorulnak, az utak 

állapota rossz, a 

bokortanyákról 

rossz idő esetén a 

közlekedés 

lehetetlen, a teljes 

akadálymentesítés 

nem megoldott, 

nincs fogorvosi 

ügyelet, a teljes 

közműellátás 

hiánya 

A 

szolgáltatásjutásh

oz az 

esélyegyenlőség 

megteremtése 

R: pályázati 

lehetőségek 

maximális 

kihasználása 

K: A célcsoport 

elégedettségének 

növekedése 

H: 

esélyegyenlőség 

biztosítása a 

település minden 

lakosa részére, 

minden területen  

Gazdasági 

program, 

településfejlesztés

i terv 

Településközpont 

kialakítása, a 

tokaji út 

belterületi 

szakaszának 

rehabilitációja, 

infrastruktúra 

fejlesztése, 

internet –

hozzáférés 

mindenki számára, 

helyi média 

fejlesztése, az 

önkormányzat 

épületeinek 

korszerűsítése, 

teljes 

akadálymentesítés

, a település 

élhetőbbé tétele, 

teljeskörű 

szolgáltatás 

biztosítása, ipari 

park létrehozása, 

vállalkozásbarát 

önkormányzat 

polgármester folyamatos elvándorlók 

számának 

csökkenése, 

lakosság 

elégedettsége, 

letelepedők 

számának 

növekedése, 

külterületen élők 

biztonságérzeténe

k javulása, 

munkahelyek 

számának 

növekedése, kis-és 

középvállalkozáso

k száma nő, 

életminőség javul 

személyi, tárgyi, 

anyagi 

A lakosság 

számának, a kis és 

középvállalkozáso

k számának, 

munkahelyek 

számának 

növekedésével a 

bevétel is nő 

Folyamatban lévő intézkedés. A beruházások során folyamatosan történik az akadálymentesítés. Folyamatban van a Polgármesteri Hivatal felújítása, középületek korszerűsítése. A szilárd burkolattal ellátott úthálózat nőtt. Gléder 

vásárlásával lehetőség nyílt a földutak minőségének javítására. A görögszállási orvosi rendelő bővült, korszerűsödött, a belegrádi óvoda új csoportszobát kapott, ezzel nőtt a férőhelyek száma. Befejeződött a szennyvízhálózat 

kiépítése.  Határidő módosítva. 

5. A magány rossz 

tanácsadó 

A célcsoport 

elmagányosodása, 

pszichés 

megbetegedések 

A szabadidő 

hasznos 
településfejlesztés

i terv, gazdasági 

program 

Igényfelmérés polgármester folyamatos közösségi terek 

kihasználtsága, 

programokon való 

résztvevők száma, 

személyi, tárgyi, 

anyagi 

együttműködés 

szociális 

ellátórendszerrel, 

civil 



számának 

növekedése 

eltöltésének 

megteremtése 

R: állandó 

programok 

szervezése 

igényfelmérés 

alapján 

K: közösségi terek, 

parkok kialakítása, 

fejlesztése 

H: Mindenki 

számára élhető 

település 

Életvezetési 

tanácsadás 

Szolgáltatások 

bővítése, 

közösségi terek 

kialakítása, a 

meglévők 

fejlesztése, 

programok 

szervezése, 

segítségnyújtás 

szakemberek 

bevonásával 

pszichés 

betegségben 

szenvedők 

számának 

csökkenése 

szervezetekkel 

Folyamatban lévő intézkedés. Közösségi ellátás biztosítása. Határidő módosítva 

6. A nők 

foglalkoztatásának 

elősegítése 

A kisgyermekes 

nők nehezen 

tudnak visszatérni 

a munka világába, 

az aktív korú nők 

harmad része 

munkanélküli, 

kevés az óvodai 

férőhelyek száma 

A nők 

foglalkoztatottság

ának növekedése  

R: atipikus 

foglalkoztatás az 

önkormányzat 

intézményeiben 

K: A gyermekek 

napközbeni 

ellátásának 

biztosítása 

H: A foglalkoztatás 

30 százalékkal nő 

a nők körében 

köznevelési 

program, 

gazdasági program 

felzárkóztatás, 

képzés 

bölcsődei, óvodai 

férőhelyek 

számának 

növelése, családi 

napközi 

kapcsolatfelvétel 

kis-és 

középvállalkozáso

kkal 

részmunkaidős 

foglalkoztatás 

munkahelyteremt

ő programok 

polgármester folyamatos bölcsődések, 

óvodások száma 

nő, 

munkanélküliség 

csökken a 

célcsoport 

körében,  

személyi, tárgyi, 

anyagi 

együttműködés 

szociális 

ellátórendszerrel, 

civil 

szervezetekkel 

Folyamatos intézkedés. Az önkormányzat igyekszik biztosítani a gyermekek napközbeni ellátását annak érdekében, hogy a nők esélyei növekedjenek a munkaerőpiacon. Határidő módosítva 

7. Lakossági 

identitástudat 

erősítése 

Aktív közösségi 

élet hiánya, a 

szabadidő 

hasznos, tartalmas 

A lakosság 

identitástudatána

k erősítése 

R: Hagyományos 

gazdasági 

program, 

településfejlesztés

i terv 

Megfelelő, 

igényes, mindenki 

számára 

megközelíthető 

polgármester folyamatos programok 

látogatottsága, 

vendégek száma 

személyi, tárgyi, 

anyagi 

Pályázati 

lehetőségek 

maximális 

kihasználása, 



eltöltésének 

hiánya, bezártság, 

a hagyományőrzés 

hiánya 

programok 

színvonalának 

növelése, 

külkapcsolatok 

erősítése 

K: Térségi napok 

szervezése, 

hagyományápolás, 

prevenciós 

programok, tájház 

kialakítása 

H: Turizmus 

fellendítése  

színhely 

kialakítása, 

pályázati 

lehetőségek 

kiaknázása, 

kulturált közösségi 

terek kialakítása, 

fejlesztés, 

sokszínű 

programok, 

hagyományok 

őrzése, átadása, 

generációs 

különbségek 

áthidalása, a 

vendégfogadás 

feltételeinek 

megteremtése 

önkéntesek 

számának 

növekedése, 

adományok száma 

Folyamatos intézkedés. Határidő módosítva. Kulturális rendezvények, városnap, gyermeknapi programok, majális.  

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1. Tégy meg mindent 

egészséged 

érdekében! 

Egészségügyi 

szűréseken 

alacsony a 

részvételi arány, 

rossz egészségi 

állapot 

A célcsoport 

egészségügyi 

állapotának 

felmérése és 

javítása 

R: a meglévő 

szűréseken a 

részvételi arány 

növelése 

K: a szűrések 

skálájának 

bővítése, 

egészségtudatos 

életmódra való 

ösztönzés  

H: egészségi 

állapot javulása 

 Tájékoztató 

fórumok, 

Egészséges 

életmódot 

népszerűsítő 

programok 

szervezése, 

sportolásra, a 

szabadidő hasznos 

eltöltésére 

alkalmas terek 

kialakítása, a 

meglévők 

fejlesztése 

polgármester folyamatos A szűréseken való 

részvételi arány 

növekedése, 

programokon való 

résztvevők száma, 

egészségi mutatók 

tárgyi, személyi, 

anyagi 

Együttműködés 

civil 

szervezetekkel, a 

szociális 

ellátórendszerrel 

Az intézkedés eredményei. folyamatban lévő. Az idősek és a gyermekek körében megtartott egészségnevelési programok látogatottsága megfelelő. A görögszállási orvosi rendelő korszerűsítésével 

színvonalasabb szolgáltatáshoz jutnak az ott élők. Belegrád településrészre kihelyezett tüdőszűrés tapasztalata, hogy továbbra is kevesen veszik igénybe ezt a szolgáltatást.  A tanyagondnoki szolgáltatás 

kiszélesítése , a Filadelfia Egyházközösség és a Nyírteleki Civil Centrum munkatársainak köszönhetően a szakrendelésre való eljutás helyzete javult. Határidő módosítva. 



 

2. A szociális 

ellátórendszer 

hatékonyságának 

növelése 

Kommunikációs 

infrastruktúra 

nem megfelelő, az 

épületek 

elavultak, 

fejlesztésre 

szorulnak, az utak 

állapota rossz, a 

bokortanyákról 

rossz idő esetén a 

közlekedés 

lehetetlen, a teljes 

akadálymentesítés 

nem megoldott, 

nincs fogorvosi 

ügyelet, a teljes 

közműellátás 

hiánya 

A 

szolgáltatásjutásh

oz az 

esélyegyenlőség 

megteremtése 

R: pályázati 

lehetőségek 

maximális 

kihasználása 

K: A célcsoport 

elégedettségének 

növekedése 

H: 

esélyegyenlőség 

biztosítása a 

település minden 

lakosa részére, 

minden területen  

Gazdasági 

program, 

településfejlesztés

i terv 

Településközpont 

kialakítása, a 

tokaji út 

belterületi 

szakaszának 

rehabilitációja, 

infrastruktúra 

fejlesztése, 

internet –

hozzáférés 

mindenki számára, 

helyi média 

fejlesztése, az 

önkormányzat 

épületeinek 

korszerűsítése, 

teljes 

akadálymentesítés

, a település 

élhetőbbé tétele, 

teljeskörű 

szolgáltatás 

biztosítása, ipari 

park létrehozása, 

vállalkozásbarát 

önkormányzat 

polgármester folyamatos elvándorlók 

számának 

csökkenése, 

lakosság 

elégedettsége, 

letelepedők 

számának 

növekedése, 

külterületen élők 

biztonságérzeténe

k javulása, 

munkahelyek 

számának 

növekedése, kis-és 

középvállalkozáso

k száma nő, 

életminőség javul 

személyi, tárgyi, 

anyagi 

A lakosság 

számának, a kis és 

középvállalkozáso

k számának, 

munkahelyek 

számának 

növekedésével a 

bevétel is nő 

Az intézkedés eredményei: folyamatban lévő. Eredményként említhetjük, hogy 5 km-rel bővült a település szilárd burkolatú úthálózata, befejeződött a szennyvíz közművesítés. Befejeződött a görögszállási 

orvosi rendelő rekonstrukciója, ezzel javult az egészségügyi ellátás minősége. Folyamatban van a Polgármesteri Hivatal felújítása, ügyfélbarát szolgáltatás kialakítása.  Határidő módosítva. 

3. Idősek 

hozzáférése az 

egészségügyi 

ellátórendszerhez 

A lakosság közel 

20 százaléka 

időskorú, 80 

százalékuk 

egészségügyi 

problémával küzd, 

szakellátás más 

településen, 

tömegközlekedés 

nem megfelelő. 

Az idősek 

egészségi 

állapotának 

megőrzése 

R: tanyagondnoki 

szolgálat 

kiépítése, helyi 

szűrések 

biztosítása. 

Gazdasági 

program 

Igényfelmérés 

Pályázati 

lehetőségek 

számbavétele 

Tárgyi és személyi 

feltételek 

biztosítása  

polgármester folyamatos szállítás 

gyakorisága, 

elégedettségvizsg

álat 

tárgyi, anyagi, 

személyi 

Bizalom 

megteremtése, 

források 

megtalálása 



K: Házi gondozás, 

jelzőrendszer 

kiszélesítése 

H:Az idősek 

életminőségének 

javulása   

Kapcsolatfelvétel 

egészségügyi 

intézményekkel 

Egyházak, civil 

szervezetek 

bevonása 

Folyamatban lévő intézkedés. Tanyagondnoki szolgálat bővítésével és a civil szervezetek szállításba való bevonásával javult az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutás. Határidő módosítva. 

4. A magány rossz 

tanácsadó 

A célcsoport 

elmagányosodása, 

pszichés 

megbetegedések 

számának 

növekedése 

A szabadidő 

hasznos 

eltöltésének 

megteremtése 

R: állandó 

programok 

szervezése 

igényfelmérés 

alapján 

K: közösségi terek, 

parkok kialakítása, 

fejlesztése 

H: Mindenki 

számára élhető 

település 

településfejlesztés

i terv, gazdasági 

program 

Igényfelmérés 

Életvezetési 

tanácsadás 

Szolgáltatások 

bővítése, 

közösségi terek 

kialakítása, a 

meglévők 

fejlesztése, 

programok 

szervezése, 

segítségnyújtás 

szakemberek 

bevonásával 

polgármester folyamatos közösségi terek 

kihasználtsága, 

programokon való 

résztvevők száma, 

pszichés 

betegségben 

szenvedők 

számának 

csökkenése 

személyi, tárgyi, 

anyagi 

együttműködés 

szociális 

ellátórendszerrel, 

civil 

szervezetekkel 

Folyamatban lévő intézkedés. Határidő módosítva. Idősek klubja működik a településen. A probléma megoldásába aktívan bekapcsolódnak a civil szervezetek. Rendszeresen szerveznek különböző programokat az idős emberek 

számára. 

5. Az időskorúak 

mindennapi 

szükségleteinek 

kielégítése 

Egyedül élő idősek 

száma magas, az 

önellátás egyre 

nagyobb gondot 

okoz, a család 

távol él, nem tud 

segíteni a 

mindennapi 

szükségletek 

kielégítésében 

Az idősek segítése 

a mindennapi 

szükségletek 

kielégítésében 

R: a meglévő 

szolgáltatások 

fejlesztése 

K: 

Új szolgáltatások 

bevezetése, 

gazdasági program igényfelmérés, 

házi 

segítségnyújtás, 

házi jelzőrendszer, 

tanyagondnoki 

szolgálat elérése 

mindenki számára, 

ÖNO 

férőhelyszámának 

bővítése, 

korszerűsítés  

polgármester folyamatos ellátottak 

számának 

növekedése, 

férőhelyek 

kihasználtsága 

személyi, tárgyi, 

anyagi 

kistérségi 

együttműködés 



férőhelyek 

bővítése 

H: Igény szerinti 

szolgáltatás 

nyújtása minden 

idős embernek  

Folyamatban lévő intézkedés. Határidő módosítva. Az elszigetelődés és elmagányosodás elkerülése érdekében szociális szolgáltatásokat vehetnek igénybe: házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgálat, idősek napközbeni 

ellátását Az idősek otthonának korszerűsítése, bővítése folyamatban van. Az önkormányzat igyekszik kifejezni az idősek iránti tiszteletét: idősek napja, karácsonyi ajándékcsomag. 

6. Lakossági 

identitástudat 

erősítése 

Aktív közösségi 

élet hiánya, a 

szabadidő 

hasznos, tartalmas 

eltöltésének 

hiánya, bezártság, 

a hagyományőrzés 

hiánya 

A lakosság 

identitástudatána

k erősítése 

R: Hagyományos 

programok 

színvonalának 

növelése, 

külkapcsolatok 

erősítése 

K: Térségi napok 

szervezése, 

hagyományápolás, 

prevenciós 

programok, tájház 

kialakítása 

H: Turizmus 

fellendítése  

gazdasági 

program, 

településfejlesztés

i terv 

Megfelelő, 

igényes, mindenki 

számára 

megközelíthető 

színhely 

kialakítása, 

pályázati 

lehetőségek 

kiaknázása, 

kulturált közösségi 

terek kialakítása, 

fejlesztés, 

sokszínű 

programok, 

hagyományok 

őrzése, átadása, 

generációs 

különbségek 

áthidalása, a 

vendégfogadás 

feltételeinek 

megteremtése 

polgármester folyamatos programok 

látogatottsága, 

vendégek száma 

személyi, tárgyi, 

anyagi 

Pályázati 

lehetőségek 

maximális 

kihasználása, 

önkéntesek 

számának 

növekedése, 

adományok száma 

Folyamatban lévő intézkedés. Határidő módosítva.  A Nyugdíjasok klubja rendszeresen szervez programokat, kirándulásokat tagjai számára. A tagjai aktív közösségi életet élnek. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1. Tégy meg mindent 

egészséged 

érdekében! 

Egészségügyi 

szűréseken 

alacsony a 

részvételi arány, 

rossz egészségi 

állapot 

A célcsoport 

egészségügyi 

állapotának 

felmérése és 

javítása 

R: a meglévő 

szűréseken a 

 Tájékoztató 

fórumok, 

Egészséges 

életmódot 

népszerűsítő 

programok 

szervezése, 

polgármester folyamatos A szűréseken való 

részvételi arány 

növekedése, 

programokon való 

résztvevők száma, 

egészségi mutatók 

tárgyi, személyi, 

anyagi 

Együttműködés 

civil 

szervezetekkel, a 

szociális 

ellátórendszerrel 



részvételi arány 

növelése 

K: a szűrések 

skálájának 

bővítése, 

egészségtudatos 

életmódra való 

ösztönzés  

H: egészségi 

állapot javulása 

sportolásra, a 

szabadidő hasznos 

eltöltésére 

alkalmas terek 

kialakítása, a 

meglévők 

fejlesztése 

Az intézkedés eredményei. folyamatban lévő. Az idősek és a gyermekek körében megtartott egészségnevelési programok látogatottsága megfelelő. A görögszállási orvosi rendelő korszerűsítésével 

színvonalasabb szolgáltatáshoz jutnak az ott élők. Belegrád településrészre kihelyezett tüdőszűrés tapasztalata, hogy továbbra is kevesen veszik igénybe ezt a szolgáltatást.  A tanyagondnoki szolgáltatás 

kiszélesítése, a Filadelfia Egyházközösség és a Nyírteleki Civil Centrum munkatársainak köszönhetően a szakrendelésre való eljutás helyzete javult. Határidő módosítva. 

2. Az önkéntes 

munka és a 

közcélú 

foglalkoztatás 

összekapcsolása 

A munkanélküliek 

száma magas 

Az aktív korú 

munkanélküliek 

50 százalékának 

bevonása a 

programba 

R: hatékony, 

tartalmas 

közfoglalkoztatás 

K: a résztvevők 

érdekeltté tétele 

H: biztos anyagi 

háttér, 

életkörülmények 

javulása a 

résztvevők 

körében   

 Pályázatok 

benyújtása, 

képzések 

szervezése, tárgyi, 

személyi feltételek 

megteremtése, 

tevékenységi kör 

kiszélesítése, 

bővítés igény és 

lehetőség szerint 

polgármester folyamatos a munkaidő 

hasznos kitöltése, 

napirend 

kialakulása, 

életkörülmények 

javulása 

tárgyi, személyi, 

anyagi 

Együttműködés 

civil 

szervezetekkel, a 

bevételekből új 

programokhoz 

önerő biztosítható 

Folyamatos intézkedés, határidő módosítva. A pályázatoknak köszönhetően a csökkent munkaképességűeknek is lehetősége van a közfoglalkoztatásban való részvételre. Az önkormányzat és intézményei lehetőség szerint 

foglalkoztatnak csökkent munkaképességű dolgozókat.  

3. A szociális 

ellátórendszer 

hatékonyságának 

növelése 

Kommunikációs 

infrastruktúra 

nem megfelelő, az 

épületek 

elavultak, 

fejlesztésre 

szorulnak, az utak 

állapota rossz, a 

bokortanyákról 

A 

szolgáltatásjutásh

oz az 

esélyegyenlőség 

megteremtése 

R: pályázati 

lehetőségek 

maximális 

kihasználása 

Gazdasági 

program, 

településfejlesztés

i terv 

Településközpont 

kialakítása, a 

tokaji út 

belterületi 

szakaszának 

rehabilitációja, 

infrastruktúra 

fejlesztése, 

internet –

polgármester folyamatos elvándorlók 

számának 

csökkenése, 

lakosság 

elégedettsége, 

letelepedők 

számának 

növekedése, 

külterületen élők 

személyi, tárgyi, 

anyagi 

A lakosság 

számának, a kis és 

középvállalkozáso

k számának, 

munkahelyek 

számának 

növekedésével a 

bevétel is nő 



rossz idő esetén a 

közlekedés 

lehetetlen, a teljes 

akadálymentesítés 

nem megoldott, 

nincs fogorvosi 

ügyelet, a teljes 

közműellátás 

hiánya 

K: A célcsoport 

elégedettségének 

növekedése 

H: 

esélyegyenlőség 

biztosítása a 

település minden 

lakosa részére, 

minden területen  

hozzáférés 

mindenki számára, 

helyi média 

fejlesztése, az 

önkormányzat 

épületeinek 

korszerűsítése, 

teljes 

akadálymentesítés

, a település 

élhetőbbé tétele, 

teljeskörű 

szolgáltatás 

biztosítása, ipari 

park létrehozása, 

vállalkozásbarát 

önkormányzat 

biztonságérzeténe

k javulása, 

munkahelyek 

számának 

növekedése, kis-és 

középvállalkozáso

k száma nő, 

életminőség javul 

Folyamatban lévő intézkedés, határidő módosítva. A beruházások során folyamatosan valósul meg az akadálymentesítés. A Polgármesteri Hivatal épületének ügyfélbaráttá tétele folyamatban van.  

4. A magány rossz 

tanácsadó 

A célcsoport 

elmagányosodása, 

pszichés 

megbetegedések 

számának 

növekedése 

A szabadidő 

hasznos 

eltöltésének 

megteremtése 

R: állandó 

programok 

szervezése 

igényfelmérés 

alapján 

K: közösségi terek, 

parkok kialakítása, 

fejlesztése 

H: Mindenki 

számára élhető 

település 

településfejlesztés

i terv, gazdasági 

program 

Igényfelmérés 

Életvezetési 

tanácsadás 

Szolgáltatások 

bővítése, 

közösségi terek 

kialakítása, a 

meglévők 

fejlesztése, 

programok 

szervezése, 

segítségnyújtás 

szakemberek 

bevonásával 

polgármester folyamatos közösségi terek 

kihasználtsága, 

programokon való 

résztvevők száma, 

pszichés 

betegségben 

szenvedők 

számának 

csökkenése 

személyi, tárgyi, 

anyagi 

együttműködés 

szociális 

ellátórendszerrel, 

civil 

szervezetekkel 

Folyamatban lévő intézkedés. Határidő módosítva. Fogyatékkal élők nappali ellátása civil szervezet közreműködésével megoldott.  

5. Lakossági 

identitástudat 

erősítése 

Aktív közösségi 

élet hiánya, a 

szabadidő 

hasznos, tartalmas 

eltöltésének 

A lakosság 

identitástudatána

k erősítése 

R: Hagyományos 

programok 

gazdasági 

program, 

településfejlesztés

i terv 

Megfelelő, 

igényes, mindenki 

számára 

megközelíthető 

színhely 

polgármester folyamatos programok 

látogatottsága, 

vendégek száma 

személyi, tárgyi, 

anyagi 

Pályázati 

lehetőségek 

maximális 

kihasználása, 

önkéntesek 



hiánya, bezártság, 

a hagyományőrzés 

hiánya 

színvonalának 

növelése, 

külkapcsolatok 

erősítése 

K: Térségi napok 

szervezése, 

hagyományápolás, 

prevenciós 

programok, tájház 

kialakítása 

H: Turizmus 

fellendítése  

kialakítása, 

pályázati 

lehetőségek 

kiaknázása, 

kulturált közösségi 

terek kialakítása, 

fejlesztés, 

sokszínű 

programok, 

hagyományok 

őrzése, átadása, 

generációs 

különbségek 

áthidalása, a 

vendégfogadás 

feltételeinek 

megteremtése 

számának 

növekedése, 

adományok száma 

Folyamatban lévő intézkedés, határidő módosítva. A Nyírteleki Civil Centrum feladatátvállalási szerződés keretében biztosítja a fogyatékkal élők nappali ellátását. Otthonápolási szolgáltatást is biztosítanak a klienseik számára.  

Lehetőséget nyújtanak a fogyatékkal élő gyermekek fejlesztésen való részvételére. Szolgáltatásaikkal nagymértékben hozzájárulnak a településen élő tartós betegségben szenvedő emberek mindennapjainak élhetőbbé tételéhez. 

 

  



2015-ös felülvizsgálat eredménye során megállapított intézkedések  

 A B C D E F G H I J 

Intézkedés 

sorszáma 

Az intézkedés 

címe, 

megnevezése 

A helyzetelemzés 

következtetéseibe

n feltárt 

esélyegyenlőségi 

probléma 

megnevezése 

Az intézkedéssel 

elérni kívánt cél 

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokka

l 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 

eredményességét 

mérő indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításához 

szükséges 

erőforrások  

(humán, pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntarthatósága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1. A tartós 

munkanélküliség 

csökkentése helyi 

közfoglalkoztatás 

bővítésével 

A munkanélküliek 

1/5 része vehet 

részt a 

közfoglalkoztatásb

an 

A munkanélküliek 

80 százaléka részt 

vehet a 

közfoglalkoztatásb

an  

R: foglalkoztatási 

lehetőségek 

létrehozása a 

településen 

K: a 

közfoglalkoztatás 

hatékonyságának 

növelése 

H: A 

mélyszegénységbe

n élők és romák 

életminőségének 

javulása  

gazdasági 

program 

Atipikus 

foglalkoztatási 

lehetőségek 

felmérése 

Pályázati 

lehetőségek 

kihasználása 

Hatékony 

munkaszervezés 

a 

Közfoglalkoztatott

ak számának 

fokozatos 

növelése 

polgármester 2017. december 

31. 

csökken a 

munkanélküliek 

száma 

kevesebb a 

segélyezettek 

száma 

integrálódás a 

munka világába 

humán, 

pénzügyi, 

technikai  

Nagymértékben 

függ a pályázati 

lehetőségektől 

2. Tudással a jövőbe! Az álláskeresők 

40,1%-a alacsony 

iskolai 

végzettségű, vagy 

elavult 

szakképzéssel 

rendelkező 

Az alacsony iskolai 

végzettségű, vagy 

elavult 

szakképzéssel 

rendelkező 

számának 

csökkentése 20 

százalékkal.  

gazdasági 

program 

Helyzetfelmérés  

oktató/felzárkóztat

ó programok 

megszervezése  

integrálás az iskola 

világába 

elhelyezkedés 

polgármester 2017. dec. 31.  A program 

megszervezésének 

eredményessége 

Bevontak száma 

Eredményesen 

zárók száma 

humán, 

pénzügyi, 

technikai 

Nagymértékben 

függ a pályázati 

lehetőségektől, 

Együttműködés 

civil 

szervezetekkel  



R: Felzárkóztató 

programok 

létrehozása a 

településen  

K: 50% bevonása  

a képzésbe  

H: Az alacsony 

iskolai 

végzettségű, vagy 

elavult 

szakképzéssel 

rendelkező 

számának 

csökkentése 20 

százalékkal.  

 

ösztönzés, 

integrálás a munka 

világába 

3. Tégy meg mindent 

egészséged 

érdekében! 

Egészségügyi 

szűréseken 

alacsony a 

részvételi arány, 

rossz egészségi 

állapot 

A célcsoport 

egészségügyi 

állapotának 

felmérése és 

javítása 

R: a meglévő 

szűréseken a 

részvételi arány 

növelése 

K: a szűrések 

skálájának 

bővítése, 

egészségtudatos 

életmódra való 

ösztönzés  

H: egészségi 

állapot javulása 

 Tájékoztató 

fórumok, 

Egészséges 

életmódot 

népszerűsítő 

programok 

szervezése, 

sportolásra, a 

szabadidő hasznos 

eltöltésére 

alkalmas terek 

kialakítása, a 

meglévők 

fejlesztése, 

egészségnap 

szervezése, 

egészségügyi 

szolgáltatás 

bővítése, 

korszerűsítése 

polgármester 2018. jún. 30. A szűréseken való 

részvételi arány 

növekedése, 

programokon való 

résztvevők száma, 

egészségi mutatók 

tárgyi, személyi, 

anyagi 

Együttműködés 

civil 

szervezetekkel, a 

szociális 

ellátórendszerrel 

4. Az önkéntes 

munka és a 

közcélú 

A munkanélküliek 

száma magas 

Az aktív korú 

munkanélküliek 

50 százalékának 

 Pályázatok 

benyújtása, 

képzések 

polgármester 2017. dec.31. a munkaidő 

hasznos kitöltése, 

napirend 

tárgyi, személyi, 

anyagi 

Együttműködés 

civil 

szervezetekkel, a 



foglalkoztatás 

összekapcsolása 

bevonása a 

programba 

R: hatékony, 

tartalmas 

közfoglalkoztatás 

K: a résztvevők 

érdekeltté tétele 

H: biztos anyagi 

háttér, 

életkörülmények 

javulása a 

résztvevők 

körében  

  

szervezése, tárgyi, 

személyi feltételek 

megteremtése, 

tevékenységi kör 

kiszélesítése, 

bővítés igény és 

lehetőség szerint 

kialakulása, 

életkörülmények 

javulása 

bevételekből új 

programokhoz 

önerő biztosítható 

5. A mindennapok 

segítése 

Ismerethiány, 

kiegyensúlyozatla

n életvitel, nem 

megfelelő 

higiéniás 

környezet 

A családok 

mindennapjainak 

segítése 

R: Új, hasznos 

ismeretek 

nyújtása 

K: Érintettek 

képzésének 

megteremtése 

H: 

Kiegyensúlyozott 

élet, megfelelő 

környezet  

 Életmódjavító 

képzések, oktatás 

feltételeinek 

megteremtése, 

ösztönzés, 

elhelyezkedés 

segítése, 

kerékpárutak, 

járdák kiépítése, 

utak minőségének 

javítása  

jegyző 2018. június 30. jelzések számának 

csökkenése, 

résztvevők száma, 

veszélyeztetett 

gyermekek 

számának 

csökkenése, 

megbetegedések 

számának 

csökkenése, 

biztonságos 

közlekedés 

személyi, tárgyi, 

anyagi 

Együttműködés 

civil 

szervezetekkel, a 

szociális 

ellátórendszerrel 

6. A szociális 

ellátórendszer 

hatékonyságának 

növelése 

Kommunikációs 

infrastruktúra 

nem megfelelő, az 

épületek 

elavultak, 

fejlesztésre 

szorulnak, az utak 

állapota rossz, a 

bokortanyákról 

rossz idő esetén a 

közlekedés 

lehetetlen, a teljes 

akadálymentesítés 

nem megoldott, 

A 

szolgáltatásjutásh

oz az 

esélyegyenlőség 

megteremtése 

R: pályázati 

lehetőségek 

maximális 

kihasználása 

K: A célcsoport 

elégedettségének 

növekedése 

H: 

Gazdasági 

program, 

településfejlesztés

i terv 

Településközpont 

kialakítása, a 

tokaji út 

belterületi 

szakaszának 

rehabilitációja, 

infrastruktúra 

fejlesztése, 

internet –

hozzáférés 

mindenki számára, 

helyi média 

fejlesztése, az 

önkormányzat 

polgármester 2018.június 30. elvándorlók 

számának 

csökkenése, 

lakosság 

elégedettsége, 

letelepedők 

számának 

növekedése, 

külterületen élők 

biztonságérzeténe

k javulása, 

munkahelyek 

számának 

növekedése, kis-és 

személyi, tárgyi, 

anyagi 

A lakosság 

számának, a kis és 

középvállalkozáso

k számának, 

munkahelyek 

számának 

növekedésével a 

bevétel is nő 



nincs fogorvosi 

ügyelet, a teljes 

közműellátás 

hiánya 

esélyegyenlőség 

biztosítása a 

település minden 

lakosa részére, 

minden területen  

épületeinek 

korszerűsítése, 

intézmények 

gazdasági 

racionalizálása, 

szolgáltatások 

minőségének 

javítása, 

infrastruktúra 

fejlesztése, teljes 

akadálymentesítés

, kerékpárút, 

járdák kiépítése, 

utak járhatóvá 

tétele, teljes körű 

szolgáltatás 

biztosítása- ipari 

park létrehozása, 

vállalkozásbarát 

önkormányzat, 

energetikai 

fejlesztések, 

közvilágítás 

korszerűsítése 

középvállalkozáso

k száma nő, 

életminőség javul 

7. Lakossági 

identitástudat 

erősítése 

Aktív közösségi 

élet hiánya, a 

szabadidő 

hasznos, tartalmas 

eltöltésének 

hiánya, bezártság, 

a hagyományőrzés 

hiánya 

A lakosság 

identitástudatána

k erősítése 

R: Hagyományos 

programok 

színvonalának 

növelése, 

külkapcsolatok 

erősítése 

K: Térségi napok 

szervezése, 

hagyományápolás, 

prevenciós 

programok, tájház 

kialakítása 

H: Turizmus 

fellendítése  

gazdasági 

program, 

településfejlesztés

i terv 

Megfelelő, 

igényes, mindenki 

számára 

megközelíthető 

színhely 

kialakítása, 

pályázati 

lehetőségek 

kiaknázása, 

kulturált közösségi 

terek kialakítása, 

fejlesztés, 

sokszínű 

programok, 

hagyományok 

őrzése, átadása, 

generációs 

különbségek 

polgármester 2018.jún.30. programok 

látogatottsága, 

vendégek száma 

személyi, tárgyi, 

anyagi 

Pályázati 

lehetőségek 

maximális 

kihasználása, 

önkéntesek 

számának 

növekedése, 

adományok száma 



áthidalása, a 

vendégfogadás 

feltételeinek 

megteremtése 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1. Tégy meg mindent 

egészséged 

érdekében! 

Egészségügyi 

szűréseken 

alacsony a 

részvételi arány, 

rossz egészségi 

állapot 

A célcsoport 

egészségügyi 

állapotának 

felmérése és 

javítása 

R: a meglévő 

szűréseken a 

részvételi arány 

növelése 

K: a szűrések 

skálájának 

bővítése, 

egészségtudatos 

életmódra való 

ösztönzés  

H: egészségi 

állapot javulása 

 Tájékoztató 

fórumok, 

Egészséges 

életmódot 

népszerűsítő 

programok 

szervezése, 

sportolásra, a 

szabadidő hasznos 

eltöltésére 

alkalmas terek 

kialakítása, a 

meglévők 

fejlesztése, 

egészségügyi 

ellátás bővítése, 

korszerűsítése 

polgármester 2018. június 30. A szűréseken való 

részvételi arány 

növekedése, 

programokon való 

résztvevők száma, 

egészségi mutatók 

tárgyi, személyi, 

anyagi 

Együttműködés 

civil 

szervezetekkel, a 

szociális 

ellátórendszerrel 

2. Biztos kezdet 

A HH gyerekek 

integrációjának 

elősegítése  

A 0-6 évesek 

körött magas a 

HH és HHH 

gyermekek 

száma, 

alulszocializáció 

problémája 

Esélyteremtő, 

esélyegyenlősé

gi szolgáltatás 

kialakítása 

R: A meglévő 

szolgáltatások 

hatékonyságán

ak növelése 

K: Új 

szolgáltatások 

bevezetése, 

közösségi 

életbe való 

beilleszkedés 

megkönnyítése, 

iskolai életre 

köznevelési 

program 

Hatékonyabb 

munkamódszere

k elsajátítása- 

képzések, 

szakmai 

konzultációk, 

szemléletváltás 

szemléletformál

ás, 

Integrációs 

programok 

lehetőségeinek 

maximális 

kihasználása, 

korai fejlesztés, 

korrigáló 

jegyző minden év 

szeptember 1.-  

programok 

száma, 

résztvevők 

száma, használt 

módszerek 

skálájának 

bővülése, 

továbbképzésen 

való résztvevők 

számának 

növekedése, 

igazolatlan 

hiányzás 

csökkenése, 

HHH 

nyilatkozatok 

száma nő, szülői 

tárgyi, személyi, 

anyagi 

Szemléletformál

ással az igény 

nő, egyház, civil 

szervezetek 

együttműködés

ével 

összehangolhat

ó 



való sikeres 

felkészítés 

H: szocializációs 

hiányosságok 

megszüntetése, 

esélyegyenlősé

g biztosítása  

beavatkozások, 

szociális és 

életviteli 

problémák 

megoldása, 

családok 

segítése a 

veszélyeztetetts

ég 

megszüntetése 

érdekében, 

kulturális 

programok, 

családi napok, 

ismeretterjesztő 

előadások 

szervezése, helyi 

támogató 

közösség 

megszületése 

  

együttműködés 

nő, óvoda-iskola 

közötti átmenet 

problémamente

s 

3. Minden napra 

meleg ebéd! 

A HH gyermekek 

a nyári szünidő 

alatt nem jutnak 

megfelelő 

élelemhez, a 

szabadidős 

programok 

hiányoznak 

ebben az 

időszakban  

Minden 

gyermek lakjon 

jól! 

R: pályázati 

lehetőségek 

kihasználása 

K: nyári 

étkeztetés 

biztosítása 

szabadidős 

programokkal 

H: nyári 

táboroztatás  

köznevelési 

program 

pályázati 

lehetőség 

keresése, 

igényfelmérés, 

programszervez

és, lebonyolítás, 

nyári tábor 

működtetése 

jegyző minden év 

június 1.  
résztvevők 

száma jelenléti 

ív alapján, 

keretösszeg 

maximális 

kihasználása 

tárgyi, személyi, 

anyagi 

változatos 

programok, jó 

ebéd, pályázati 

felelős 

kijelölése, 

együttműködés 

oktatási – 

nevelési 

intézményekkel 

4. Lakossági 

identitástudat 

Aktív közösségi 

élet hiánya, a 

A lakosság 

identitástudatána

gazdasági program, 

településfejlesztési 

Megfelelő, 

igényes, mindenki 

polgármester 2018. jún.30. programok 

látogatottsága, 

személyi, tárgyi, 

anyagi 

Pályázati 

lehetőségek 



erősítése szabadidő 

hasznos, tartalmas 

eltöltésének 

hiánya, bezártság, 

a hagyományőrzés 

hiánya 

k erősítése 

R: Hagyományos 

programok 

színvonalának 

növelése, 

külkapcsolatok 

erősítése 

K: Térségi napok 

szervezése, 

hagyományápolás

, prevenciós 

programok, 

tájház kialakítása 

H: Turizmus 

fellendítése  

terv számára 

megközelíthető 

színhely 

kialakítása, 

pályázati 

lehetőségek 

kiaknázása, 

kulturált közösségi 

terek kialakítása, 

kerékpárutak, 

járdák kiépítése, 

sokszínű 

programok, 

hagyományok 

őrzése, átadása, 

generációs 

különbségek 

áthidalása, a 

vendégfogadás 

feltételeinek 

megteremtése, 

színvonalas 

városnapi 

rendezvények 

vendégek száma maximális 

kihasználása, 

önkéntesek 

számának 

növekedése, 

adományok száma 

III. A nők esélyegyenlősége 

1. Tégy meg mindent 

egészséged 

érdekében! 

Egészségügyi 

szűréseken 

alacsony a 

részvételi arány, 

rossz egészségi 

állapot 

A célcsoport 

egészségügyi 

állapotának 

felmérése és 

javítása 

R: a meglévő 

szűréseken a 

részvételi arány 

növelése 

K: a szűrések 

skálájának 

bővítése, 

egészségtudatos 

életmódra való 

ösztönzés  

H: egészségi 

 Tájékoztató 

fórumok, 

Egészséges 

életmódot 

népszerűsítő 

programok 

szervezése, 

sportolásra, a 

szabadidő hasznos 

eltöltésére 

alkalmas terek 

kialakítása, a 

meglévők 

fejlesztése, felnőtt 

fitness játszótér, 

kerékpárutak, 

járdák 

polgármester 2018. június 30. A szűréseken való 

részvételi arány 

növekedése, 

programokon való 

résztvevők száma, 

egészségi mutatók 

tárgyi, személyi, 

anyagi 

Együttműködés 

civil 

szervezetekkel, a 

szociális 

ellátórendszerrel 



állapot javulása 

2. Az önkéntes 

munka és a 

közcélú 

foglalkoztatás 

összekapcsolása 

A munkanélküliek 

száma magas 

Az aktív korú 

munkanélküliek 

50 százalékának 

bevonása a 

programba 

R: hatékony, 

tartalmas 

közfoglalkoztatás 

K: a résztvevők 

érdekeltté tétele 

H: biztos anyagi 

háttér, 

életkörülmények 

javulása a 

résztvevők 

körében   

 Pályázatok 

benyújtása, 

képzések 

szervezése, tárgyi, 

személyi feltételek 

megteremtése, 

tevékenységi kör 

kiszélesítése, 

bővítés igény és 

lehetőség szerint 

polgármester 2017. dec.31. a munkaidő 

hasznos kitöltése, 

napirend 

kialakulása, 

életkörülmények 

javulása 

tárgyi, személyi, 

anyagi 

Együttműködés 

civil 

szervezetekkel, a 

bevételekből új 

programokhoz 

önerő biztosítható 

3. A mindennapok 

segítése 

Ismerethiány, 

kiegyensúlyozatla

n életvitel, nem 

megfelelő 

higiéniás 

környezet 

A családok 

mindennapjainak 

segítése 

R: Új, hasznos 

ismeretek 

nyújtása 

K: Érintettek 

képzésének 

megteremtése 

H: 

Kiegyensúlyozott 

élet, megfelelő 

környezet  

 Életmódjavító 

képzések, oktatás 

feltételeinek 

megteremtése, 

ösztönzés, 

elhelyezkedés 

segítése, atipikus 

foglakoztatási 

formák 

jegyző 2017. dec.31. jelzések számának 

csökkenése, 

résztvevők száma, 

veszélyeztetett 

gyermekek 

számának 

csökkenése, 

megbetegedések 

számának 

csökkenése 

személyi, tárgyi, 

anyagi 

Együttműködés 

civil 

szervezetekkel, a 

szociális 

ellátórendszerrel 

4. A szociális 

ellátórendszer 

hatékonyságának 

növelése 

Kommunikációs 

infrastruktúra 

nem megfelelő, az 

épületek 

elavultak, 

fejlesztésre 

szorulnak, az utak 

állapota rossz, a 

bokortanyákról 

rossz idő esetén a 

A 

szolgáltatásjutásh

oz az 

esélyegyenlőség 

megteremtése 

R: pályázati 

lehetőségek 

maximális 

kihasználása 

K: A célcsoport 

Gazdasági 

program, 

településfejlesztés

i terv 

Településközpont 

kialakítása, a 

tokaji út 

belterületi 

szakaszának 

rehabilitációja, 

infrastruktúra 

fejlesztése, 

internet –

hozzáférés 

polgármester 2018.jún.30. elvándorlók 

számának 

csökkenése, 

lakosság 

elégedettsége, 

letelepedők 

számának 

növekedése, 

külterületen élők 

biztonságérzeténe

személyi, tárgyi, 

anyagi 

A lakosság 

számának, a kis és 

középvállalkozáso

k számának, 

munkahelyek 

számának 

növekedésével a 

bevétel is nő 



közlekedés 

lehetetlen, a teljes 

akadálymentesítés 

nem megoldott, 

nincs fogorvosi 

ügyelet, a teljes 

közműellátás 

hiánya 

elégedettségének 

növekedése 

H: 

esélyegyenlőség 

biztosítása a 

település minden 

lakosa részére, 

minden területen  

mindenki számára, 

helyi média 

fejlesztése, az 

önkormányzat 

épületeinek 

korszerűsítése, 

teljes 

akadálymentesítés

, a település 

élhetőbbé tétele, 

teljes körű 

szolgáltatás 

biztosítása- ipari 

park létrehozása, 

vállalkozásbarát 

önkormányzat, 

kerékpárutak, 

járdák építése, 

utak járhatóvá 

tétele, szilárd 

burkolatú utak 

számának 

növelése, 

egységes 

színvonalú 

szolgáltatás 

nyújtása 

k javulása, 

munkahelyek 

számának 

növekedése, kis-és 

középvállalkozáso

k száma nő, 

életminőség javul 

5. A magány rossz 

tanácsadó 

A célcsoport 

elmagányosodása, 

pszichés 

megbetegedések 

számának 

növekedése 

A szabadidő 

hasznos 

eltöltésének 

megteremtése 

R: állandó 

programok 

szervezése 

igényfelmérés 

alapján 

K: közösségi terek, 

parkok kialakítása, 

fejlesztése 

H: Mindenki 

településfejlesztés

i terv, gazdasági 

program 

Igényfelmérés 

Életvezetési 

tanácsadás 

Szolgáltatások 

bővítése, 

közösségi terek 

kialakítása, a 

meglévők 

fejlesztése, 

programok 

szervezése, 

segítségnyújtás 

szakemberek 

polgármester 2017. dec. 31. közösségi terek 

kihasználtsága, 

programokon való 

résztvevők száma, 

pszichés 

betegségben 

szenvedők 

számának 

csökkenése 

személyi, tárgyi, 

anyagi 

együttműködés 

szociális 

ellátórendszerrel, 

civil 

szervezetekkel 



számára élhető 

település 

bevonásával, 

szociális 

ellátórendszer 

fejlesztése 

6. A nők 

foglalkoztatásának 

elősegítése 

A kisgyermekes 

nők nehezen 

tudnak visszatérni 

a munka világába, 

az aktív korú nők 

harmad része 

munkanélküli, 

kevés az óvodai 

férőhelyek száma 

A nők 

foglalkoztatottság

ának növekedése  

R: atipikus 

foglalkoztatás az 

önkormányzat 

intézményeiben 

K: A gyermekek 

napközbeni 

ellátásának 

biztosítása 

H: A foglalkoztatás 

30 százalékkal nő 

a nők körében 

köznevelési 

program, 

gazdasági program 

felzárkóztatás, 

képzés 

bölcsődei, óvodai 

férőhelyek 

számának igény 

szerinti alakítása, 

családi napközi 

kapcsolatfelvétel 

kis-és 

középvállalkozáso

kkal 

részmunkaidős 

foglalkoztatás 

munkahelyteremt

ő programok, 

kerékpárutak, 

járdák megépítése 

polgármester 2018. jún.30. bölcsődések, 

óvodások száma 

nő, 

munkanélküliség 

csökken a 

célcsoport 

körében,  

személyi, tárgyi, 

anyagi 

együttműködés 

szociális 

ellátórendszerrel, 

civil 

szervezetekkel 

7. Lakossági 

identitástudat 

erősítése 

Aktív közösségi 

élet hiánya, a 

szabadidő 

hasznos, tartalmas 

eltöltésének 

hiánya, bezártság, 

a hagyományőrzés 

hiánya 

A lakosság 

identitástudatána

k erősítése 

R: Hagyományos 

programok 

színvonalának 

növelése, 

külkapcsolatok 

erősítése 

K: Térségi napok 

szervezése, 

hagyományápolás, 

prevenciós 

programok, tájház 

kialakítása 

H: Turizmus 

gazdasági 

program, 

településfejlesztés

i terv 

Megfelelő, 

igényes, mindenki 

számára 

megközelíthető 

színhely 

kialakítása, 

pályázati 

lehetőségek 

kiaknázása, 

kulturált közösségi 

terek kialakítása, 

fejlesztés, felnőtt 

fitnesz játszótér, 

kerékpárutak, 

járdák kiépítése, 

sokszínű 

programok, 

polgármester 2018. jún.30. programok 

látogatottsága, 

vendégek száma 

személyi, tárgyi, 

anyagi 

Pályázati 

lehetőségek 

maximális 

kihasználása, 

önkéntesek 

számának 

növekedése, 

adományok száma 



fellendítése  hagyományok 

őrzése, átadása, 

generációs 

különbségek 

áthidalása, a 

színvonalas 

városnapi 

rendezvények, 

vendégfogadás 

feltételeinek 

megteremtése, 

rendezvények 

megtartására 

alkalmas korszerű 

épület 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1. Tégy meg mindent 

egészséged 

érdekében! 

Egészségügyi 

szűréseken 

alacsony a 

részvételi arány, 

rossz egészségi 

állapot 

A célcsoport 

egészségügyi 

állapotának 

felmérése és 

javítása 

R: a meglévő 

szűréseken a 

részvételi arány 

növelése 

K: a szűrések 

skálájának 

bővítése, 

egészségtudatos 

életmódra való 

ösztönzés  

H: egészségi 

állapot javulása 

 Tájékoztató 

fórumok, 

Egészséges 

életmódot 

népszerűsítő 

programok 

szervezése, 

sportolásra, a 

szabadidő hasznos 

eltöltésére 

alkalmas terek 

kialakítása, a 

meglévők 

fejlesztése 

szociális és 

egészségügyi 

ellátórendszer 

fejlesztése, 

korszerűsítése, 

egészségnap 

polgármester 2018. jún.30. A szűréseken való 

részvételi arány 

növekedése, 

programokon való 

résztvevők száma, 

egészségi mutatók 

tárgyi, személyi, 

anyagi 

Együttműködés 

civil 

szervezetekkel, a 

szociális 

ellátórendszerrel 

2. A szociális 

ellátórendszer 

hatékonyságának 

növelése 

Kommunikációs 

infrastruktúra 

nem megfelelő, az 

épületek 

elavultak, 

A 

szolgáltatásjutásh

oz az 

esélyegyenlőség 

megteremtése 

Gazdasági 

program, 

településfejlesztés

i terv 

Településközpont 

kialakítása, a 

tokaji út 

belterületi 

szakaszának 

polgármester 2018. jún.30. elvándorlók 

számának 

csökkenése, 

lakosság 

elégedettsége, 

személyi, tárgyi, 

anyagi 

A lakosság 

számának, a kis és 

középvállalkozáso

k számának, 

munkahelyek 



fejlesztésre 

szorulnak, az utak 

állapota rossz, a 

bokortanyákról 

rossz idő esetén a 

közlekedés 

lehetetlen, a teljes 

akadálymentesítés 

nem megoldott, 

nincs fogorvosi 

ügyelet, a teljes 

közműellátás 

hiánya 

R: pályázati 

lehetőségek 

maximális 

kihasználása 

K: A célcsoport 

elégedettségének 

növekedése 

H: 

esélyegyenlőség 

biztosítása a 

település minden 

lakosa részére, 

minden területen  

rehabilitációja, 

infrastruktúra 

fejlesztése, 

internet –

hozzáférés 

mindenki számára, 

helyi média 

fejlesztése, az 

önkormányzat 

épületeinek 

korszerűsítése, 

racionalizálása, 

teljes 

akadálymentesítés

, a település 

élhetőbbé tétele, 

teljes körű 

szolgáltatás 

biztosítása- ipari 

park létrehozása, 

vállalkozásbarát 

önkormányzat, 

szolgáltatások 

fejlesztése 

letelepedők 

számának 

növekedése, 

külterületen élők 

biztonságérzeténe

k javulása, 

munkahelyek 

számának 

növekedése, kis-és 

középvállalkozáso

k száma nő, 

életminőség javul 

számának 

növekedésével a 

bevétel is nő 

3. Idősek 

hozzáférése az 

egészségügyi 

ellátórendszerhez 

A lakosság közel 

20 százaléka 

időskorú, 80 

százalékuk 

egészségügyi 

problémával küzd, 

szakellátás más 

településen, 

tömegközlekedés 

nem megfelelő. 

Az idősek 

egészségi 

állapotának 

megőrzése 

R: tanyagondnoki 

szolgálat 

kiépítése, helyi 

szűrések 

biztosítása. 

K: Házi gondozás, 

jelzőrendszer 

kiszélesítése 

H:Az idősek 

életminőségének 

javulása   

Gazdasági 

program 

Igényfelmérés 

Pályázati 

lehetőségek 

számbavétele 

Tárgyi és személyi 

feltételek 

biztosítása  

Kapcsolatfelvétel 

egészségügyi 

intézményekkel 

Egyházak, civil 

szervezetek 

bevonása, 

szolgáltatások 

fejlesztése, 

polgármester 2018. jún. 30. szállítás 

gyakorisága, 

elégedettségvizsg

álat 

tárgyi, anyagi, 

személyi 

Bizalom 

megteremtése, 

források 

megtalálása 



egészségügyi 

ellátórendszer 

bővítése, 

korszerűsítése 

4. A magány rossz 

tanácsadó 

A célcsoport 

elmagányosodása, 

pszichés 

megbetegedések 

számának 

növekedése 

A szabadidő 

hasznos 

eltöltésének 

megteremtése 

R: állandó 

programok 

szervezése 

igényfelmérés 

alapján 

K: közösségi terek, 

parkok kialakítása, 

fejlesztése 

H: Mindenki 

számára élhető 

település 

településfejlesztés

i terv, gazdasági 

program 

Igényfelmérés 

Életvezetési 

tanácsadás 

Szolgáltatások 

bővítése, 

közösségi terek 

kialakítása, a 

meglévők 

fejlesztése, 

programok 

szervezése, 

segítségnyújtás 

szakemberek 

bevonásával, 

szociális és 

egészségügyi 

ellátórendszer 

fejlesztése 

polgármester 2017. jún.30. közösségi terek 

kihasználtsága, 

programokon való 

résztvevők száma, 

pszichés 

betegségben 

szenvedők 

számának 

csökkenése 

személyi, tárgyi, 

anyagi 

együttműködés 

szociális 

ellátórendszerrel, 

civil 

szervezetekkel 

5. Az időskorúak 

mindennapi 

szükségleteinek 

kielégítése 

Egyedül élő idősek 

száma magas, az 

önellátás egyre 

nagyobb gondot 

okoz, a család 

távol él, nem tud 

segíteni a 

mindennapi 

szükségletek 

kielégítésében 

Az idősek segítése 

a mindennapi 

szükségletek 

kielégítésében 

R: a meglévő 

szolgáltatások 

fejlesztése 

K: 

Új szolgáltatások 

bevezetése, 

férőhelyek 

bővítése 

H: Igény szerinti 

szolgáltatás 

gazdasági program igényfelmérés, 

házi 

segítségnyújtás, 

házi jelzőrendszer, 

tanyagondnoki 

szolgálat elérése 

mindenki számára, 

ÖNO 

férőhelyszámának 

bővítése, 

korszerűsítés , 

szolgáltatások 

fejlesztése 

polgármester 2018. jún.30. ellátottak 

számának 

növekedése, 

férőhelyek 

kihasználtsága 

személyi, tárgyi, 

anyagi 

kistérségi 

együttműködés 



nyújtása minden 

idős embernek  

6. Lakossági 

identitástudat 

erősítése 

Aktív közösségi 

élet hiánya, a 

szabadidő 

hasznos, tartalmas 

eltöltésének 

hiánya, bezártság, 

a hagyományőrzés 

hiánya 

A lakosság 

identitástudatána

k erősítése 

R: Hagyományos 

programok 

színvonalának 

növelése, 

külkapcsolatok 

erősítése 

K: Térségi napok 

szervezése, 

hagyományápolás, 

prevenciós 

programok, tájház 

kialakítása 

H: Turizmus 

fellendítése  

gazdasági 

program, 

településfejlesztés

i terv 

Megfelelő, 

igényes, mindenki 

számára 

megközelíthető 

színhely 

kialakítása, 

pályázati 

lehetőségek 

kiaknázása, 

kulturált közösségi 

terek kialakítása, 

fejlesztés, 

sokszínű 

programok, 

hagyományok 

őrzése, átadása, 

generációs 

különbségek 

áthidalása, a 

vendégfogadás 

feltételeinek 

megteremtése 

polgármester 2018. jún. 30. programok 

látogatottsága, 

vendégek száma 

személyi, tárgyi, 

anyagi 

Pályázati 

lehetőségek 

maximális 

kihasználása, 

önkéntesek 

számának 

növekedése, 

adományok száma 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1. Tégy meg mindent 

egészséged 

érdekében! 

Egészségügyi 

szűréseken 

alacsony a 

részvételi arány, 

rossz egészségi 

állapot 

A célcsoport 

egészségügyi 

állapotának 

felmérése és 

javítása 

R: a meglévő 

szűréseken a 

részvételi arány 

növelése 

K: a szűrések 

skálájának 

bővítése, 

egészségtudatos 

életmódra való 

ösztönzés  

 Tájékoztató 

fórumok, 

Egészséges 

életmódot 

népszerűsítő 

programok 

szervezése, 

sportolásra, a 

szabadidő hasznos 

eltöltésére 

alkalmas terek 

kialakítása, a 

meglévők 

fejlesztése 

polgármester 2018.jún.30. A szűréseken való 

részvételi arány 

növekedése, 

programokon való 

résztvevők száma, 

egészségi mutatók 

tárgyi, személyi, 

anyagi 

Együttműködés 

civil 

szervezetekkel, a 

szociális 

ellátórendszerrel 



H: egészségi 

állapot javulása 

2. Az önkéntes 

munka és a 

közcélú 

foglalkoztatás 

összekapcsolása 

A munkanélküliek 

száma magas 

Az aktív korú 

munkanélküliek 

50 százalékának 

bevonása a 

programba 

R: hatékony, 

tartalmas 

közfoglalkoztatás 

K: a résztvevők 

érdekeltté tétele 

H: biztos anyagi 

háttér, 

életkörülmények 

javulása a 

résztvevők 

körében   

 Pályázatok 

benyújtása, 

képzések 

szervezése, tárgyi, 

személyi feltételek 

megteremtése, 

tevékenységi kör 

kiszélesítése, 

bővítés igény és 

lehetőség szerint 

polgármester 2017.dec.31. a munkaidő 

hasznos kitöltése, 

napirend 

kialakulása, 

életkörülmények 

javulása 

tárgyi, személyi, 

anyagi 

Együttműködés 

civil 

szervezetekkel, a 

bevételekből új 

programokhoz 

önerő biztosítható 

3. A szociális 

ellátórendszer 

hatékonyságának 

növelése 

Kommunikációs 

infrastruktúra 

nem megfelelő, az 

épületek 

elavultak, 

fejlesztésre 

szorulnak, az utak 

állapota rossz, a 

bokortanyákról 

rossz idő esetén a 

közlekedés 

lehetetlen, a teljes 

akadálymentesítés 

nem megoldott, 

nincs fogorvosi 

ügyelet, a teljes 

közműellátás 

hiánya 

A 

szolgáltatásjutásh

oz az 

esélyegyenlőség 

megteremtése 

R: pályázati 

lehetőségek 

maximális 

kihasználása 

K: A célcsoport 

elégedettségének 

növekedése 

H: 

esélyegyenlőség 

biztosítása a 

település minden 

lakosa részére, 

minden területen  

Gazdasági 

program, 

településfejlesztés

i terv 

Településközpont 

kialakítása, a 

tokaji út 

belterületi 

szakaszának 

rehabilitációja, 

infrastruktúra 

fejlesztése, 

internet –

hozzáférés 

mindenki számára, 

helyi média 

fejlesztése, az 

önkormányzat 

épületeinek 

korszerűsítése, 

teljes 

akadálymentesítés

, járdák, 

kerékpárutak 

építése, a 

település 

élhetőbbé tétele, 

polgármester 2018. jún. 30. elvándorlók 

számának 

csökkenése, 

lakosság 

elégedettsége, 

letelepedők 

számának 

növekedése, 

külterületen élők 

biztonságérzeténe

k javulása, 

munkahelyek 

számának 

növekedése, kis-és 

középvállalkozáso

k száma nő, 

életminőség javul 

személyi, tárgyi, 

anyagi 

A lakosság 

számának, a kis és 

középvállalkozáso

k számának, 

munkahelyek 

számának 

növekedésével a 

bevétel is nő 



teljes körű 

szolgáltatás 

biztosítása, ipari 

park létrehozása, 

vállalkozásbarát 

önkormányzat, 

szociális és 

egészségügyi 

szolgáltatás 

fejlesztése, 

korszerűsítést 

4. A magány rossz 

tanácsadó 

A célcsoport 

elmagányosodása, 

pszichés 

megbetegedések 

számának 

növekedése 

A szabadidő 

hasznos 

eltöltésének 

megteremtése 

R: állandó 

programok 

szervezése 

igényfelmérés 

alapján 

K: közösségi terek, 

parkok kialakítása, 

fejlesztése 

H: Mindenki 

számára élhető 

település 

településfejlesztés

i terv, gazdasági 

program 

Igényfelmérés 

Életvezetési 

tanácsadás 

Szolgáltatások 

bővítése, 

közösségi terek 

kialakítása, a 

meglévők 

fejlesztése, 

programok 

szervezése, 

segítségnyújtás 

szakemberek 

bevonásával 

polgármester 2018.jún.30. közösségi terek 

kihasználtsága, 

programokon való 

résztvevők száma, 

pszichés 

betegségben 

szenvedők 

számának 

csökkenése 

személyi, tárgyi, 

anyagi 

együttműködés 

szociális 

ellátórendszerrel, 

civil 

szervezetekkel 

5. Lakossági 

identitástudat 

erősítése 

Aktív közösségi 

élet hiánya, a 

szabadidő 

hasznos, tartalmas 

eltöltésének 

hiánya, bezártság, 

a hagyományőrzés 

hiánya 

A lakosság 

identitástudatána

k erősítése 

R: Hagyományos 

programok 

színvonalának 

növelése, 

külkapcsolatok 

erősítése 

K: Térségi napok 

szervezése, 

hagyományápolás, 

prevenciós 

gazdasági 

program, 

településfejlesztés

i terv 

Megfelelő, 

igényes, mindenki 

számára 

megközelíthető 

színhely 

kialakítása, 

pályázati 

lehetőségek 

kiaknázása, 

kulturált közösségi 

terek kialakítása, 

fejlesztés, 

sokszínű 

polgármester 2018.jún. 30.c programok 

látogatottsága, 

vendégek száma 

személyi, tárgyi, 

anyagi 

Pályázati 

lehetőségek 

maximális 

kihasználása, 

önkéntesek 

számának 

növekedése, 

adományok száma 



programok, tájház 

kialakítása 

H: Turizmus 

fellendítése  

programok, 

hagyományok 

őrzése, átadása, 

generációs 

különbségek 

áthidalása, a 

vendégfogadás 

feltételeinek 

megteremtése, 

rendezvények 

megtartására 

alkalmas korszerű 

épület 

 



Megvalósítás 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a településen működő 
nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot valósítsák meg, illetve támogassák.  
 
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program elfogadását követően 
biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb 
közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek 
az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi 
Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.  
 
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében szereplő 
vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket 
készítsenek.  
 
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az ennek során 
nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi 
Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.  
 
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul megvalósuljanak. 

A megvalósítás folyamata 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot hozunk létre.  
 
A HEP Fórum feladatai: 

- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon követése, 
dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres tájékoztatása, 

- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e a kitűzött 
célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások meghatározása 

- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, a HEP IT 
aktualizálása,  

- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi döntésre 
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 

 
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület aktorainak 
részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok megvalósítása érdekében. A 
munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum 
évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel 
rendelkeznek. 



 
 
 
A HEP Fórum működése: 
 
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy átdolgoztatására, valamint 
szükség szerinti módosítására. 
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb 
munkacsoportokat hozhat létre. 
 

Monitoring és visszacsatolás 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot készít a HEP 
szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok 
beszámolóinak alapján. 
 
Nyilvánosság 
 
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében nyilvános fórumot 
hívunk össze.  
 
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra hozatala is, valamint a 
megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi összehívása.  

HEP Fórum 

tagjai: 

munkacsoportok 
vezetői, 

önkormányzat, 
képviselője, 

partnerek képviselője

Romák/mély-
szegénységben élők 
esély-
egyenlőségével 
foglalkozó  
munkacsoport

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport



A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában elért 
eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézményeket és az 
együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. 
 
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a személyes adatok 
védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat honlapja, a helyi média áll 
rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, 
beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk 
megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében. 
 
Érvényesülés, módosítás 
 
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - felülvizsgálat során kiderül, hogy a 
HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület 
felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek 
korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők 
legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az 
önkormányzat képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre. 
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős személy intézkedik 
a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról. 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a szükséges lépéseket, 
vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek elhárításáról. 
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, illetve 
amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok megvalósításához. 
 
 

4. Elfogadás módja és dátuma 

 
I. Nyírtelek Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az itt született 

észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük. 

 

II. Ezt követően Nyírtelek Város Képviselőtestülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát (melynek része 

az Intézkedési Terv) megvitatta önkormányzati határozatával elfogadta. 

 

 

Nyírtelek, 2015. július 2. 

        Szekeres József 
          polgármester 




