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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 

 
 

Bevezetés 

 
Jéke Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a 85/2013. (VI.28.) határozatával fogadta el a jelenleg 
hatályos Esélyegyenlőségi programját. 
 
Az Önkormányzat vállalja, hogy  

 az elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja az alapdokumentumait, a megjelölt 
stratégiákat, fejlesztési terveket, koncepciókat, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 
intézmények működtetését. 

 az Esélyegyenlőségi Program elkészítésébe bevonja partneri kapcsolatrendszerét.  
 
A helyzetelemzés adatai az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 
 
 

Jéke Község bemutatása 

 
Jéke 6,32 négyzetkilométeres területén összesen 757 fő lakos él. Kisvárdai kistérség települése 2012-ig.  

Jéke az Északkelet–Nyírségben Nyíregyházától északkeletre, mintegy 53 km távolságra található település. A 
4-es főútról Kisvárdánál leágazó alsórendű úton közelíthető meg.  

 

 

 

A község legnagyobb problémája a munkahely hiánya, ebből kifolyólag nagy létszámú az elvándorlás a 
községből. Alacsony a születések aránya. A lakosok nagy részét az elöregedett emberek teszik ki. 
Lehetőséget az állam által inspirált fiatalok letelepedésében és gyermekvállalásában látjuk. Ezzel elősegíteni 
az elvándorlások csökkentését.  

 

 
 

Története 

 
Jéke község 74 házzal és 526 lakossal már a XIV. században Jéke név alatt szerepel. 

A Zsélyi levéltárnak 1932-ből származó oklevele egy ,, Zuck” nevű községről tesz említést mely hajdan Jéke 
határában volt. Jéke ékköve a hajdani Szögyény család régi kúriája. ( Az 1970-80- as években elbontották) 
 

 

 
  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADrs%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADregyh%C3%A1za
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kisv%C3%A1rda
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Szögyény Barna Bertalan 1932-1934 dr. neve szerepel az ,,Összefoglaló a magyar közúti 

hídgazdálkodásról”, az elmúlt évtizedek főhidászai között. (a Lánchíd- füzetek 1-15. kötetében.)  
Az oklevelekben, igen korán már a 13. század elején felbukkan Jéke neve, mint Zsurkkal határos település. 
Neve török eredetű személynévből származik. A falut a tatárjárás elpusztította, majd Fudurjéke néven ismét 
megjelenik. Eredeti birtokosai Fodor fiai voltak, akik birtokát – örökös nélkül elhalván – IV. László 1290-ben 
a Balogsemjén nemzetség-nek, III. Endre pedig Zadurnak adományozta. A 14. században a Jékéről 
elnevezett család több, szomszéd helyen birtokos. Vitézségükért cserében az uralkodó jelentős 
földterülettel ajándékozta meg a Jékei fivéreket. Ettől kezdve a jékei nemesek állandóan perben álltak a 
kisvárdai Várdai családdal, s azok is egymással, az egyes családokat megillető birtokrészek miatt. A 14.–15. 
században a Jékei családokkal rokonságban álló más nemesi famíliák is birtokolták. 1466-ban a Megyery,  
1486-ban kizárólag a Jékei család tulajdona. Birtokosai Jékei Tibor és Bochen. A 16. században Jékei Mihály 
halálával leányára, illetve annak férjére, Bulyi Zsigmondra szállt át, aki felvette a Jékei nevet. A 18. 
század végén és a 19. századelején a Jékey, Tömösváry, Batta, Kádár, Harsányi, Lánczy, Makláry, Szőgyény, 
Uzonyi és Pethő családok birtokába kerül Jéke községe. 1840-ben a Jékei család a Szamosközbe telepszik át, 
így a leányági örökösök útján évszázadokon át megtartott birtok főhelye mások kezére került. 

A település fénykorát a Liptay család „uralkodása” idején élte, különös tekintettel Liptay Bélára, arra az 
emberre, akinek élete és tevékenysége napjainkig ható nyomot hagyott nem csak Jékén, hanem Szabolcs 
vármegyében is. A Liptay család Zemplén megyéből származik. Az egyik ős, Liptay Márton 1732-ben nyert 
címeres nemeslevelet. Ez arannyal és ezüsttel borított pajzsban egy karóra csavarodó szőlőtőkét ábrázol, 
melyet kékmezű kar tart. A família Jékén bírt földesúri joggal, itt építette meg a kisfaludi Liptay Károly a 
nemesi kúriát. Később Béla fiának és a helyi hívek áldozatvállalásának köszönhetően felépítették a 
lelkészlakot amit az érsekség plébánia rangra emelt. A millennium alkalmából Liptay Béla a településen 
községházat épített. A korabeli krónikás 1906-ban arról számolt be, hogy a római katolikus egyházközösség 
új iskolát avatott „Valóban boldog község, melynek olyan jótevője van, mint Liptay Béla, ki minden 
elfoglaltsága mellett időt talál és alkalmat vesz magának, hogy községe egyházi és polgári ügyeivel 
foglalkozzék…”  

A falu mai képe az építkezések megindulásával 1945-ben alakult ki. Az emberek megélhetését a 
mezőgazdasági termelés biztosította. A tanácsrendszerben az 1950-es évektől Jéke Tornyospálcával közös 
közigazgatás alatt működött. A központosítás révén, a szocialista modell elve alapján. A község fejlődése 
helyi kutatások alapján, ez idő alatt teljesen elmaradott volt. A 60-as évek elején megalakult a helyi 
termelőszövetkezet „Szabad Föld” néven. A megyében elsőként kiépült a vezetékes ivóvízrendszer. 1979-
ben a kisvárdai pártbizottság által kötelezően ráerőltették a szövetkezetre az egyesülést. Ez idő alatt a 
lakosság nagy többsége megélhetési lehetőségét a termelőszövetkezet biztosította.  A termelőszövetkezet 
felbomlása után a földek magánkézbe jutottak.  Az 1990. és 1994. évi önkormányzati választások során 
független polgármestert választott a község; a képviselőtestület tagjai szintén a független jelöltek közül 
kerültek ki. Ebben az időszakban ismét jelentős fejlődésnek lehettünk tanúi. A korábbi földutak szilárd 
burkolatot kaptak, 1993-ban gáz 1995-ben telefonhálózat épült. A község a mai napig nem rendelkezik 
szennyvíz elvezető rendszerrel. 

A helyi önkormányzat mindent megtett annak érdekében, hogy a falu fejlődjön. Az úthálózat szilárd 
burkolata folyamatosan megújult és az alsóbbrendű utak is szilárd burkolatot kaptak, az esővíz elvezetés 
kiépült, de mára már korszerűtlenné vált. A község tulajdonában lévő közterületek rendezetteké váltak.  

 
Általános Iskola 

Jékén már az 1880.as években egyházi fenntartású iskola működött egy-egy tanteremmel, 1 római 
katolikus és 1 református elemi népiskola, valamint 1 római katolikus és 1 református általános 
továbbképző. A településen ekkor 614 fő élt. 
Még a II. világháború után is csak ebben a két tanteremben tanultak az itt élő diákok, összevont 
tanulócsoportokban. Az egyik teremben az alsósok, a másikban a felsősök. 
1963-ban egy új, két tantermes, szép tágas, világos iskola épült, ahová a felső tagozatosok jártak 5-6 és 7-8. 
összevont tanulócsoportban. Az alsósok maradtak a két régi tanteremben, 1-3 és 2-4. osztályos 
összevonásában. Ebben az időben összesen 6 pedagógus dolgozott 2 tanító és 4 tanár.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Tat%C3%A1rj%C3%A1r%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/IV._L%C3%A1szl%C3%B3_magyar_kir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/1290
http://hu.wikipedia.org/wiki/Balogsemj%C3%A9n_nemzets%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/III._Andr%C3%A1s_magyar_kir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/14._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/14._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/15._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/15._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/1466
http://hu.wikipedia.org/wiki/1486
http://hu.wikipedia.org/wiki/16._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/18._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/18._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/1840
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szabolcs_v%C3%A1rmegye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szabolcs_v%C3%A1rmegye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zempl%C3%A9n_megye
http://hu.wikipedia.org/wiki/1732
http://hu.wikipedia.org/wiki/1990
http://hu.wikipedia.org/wiki/1994
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Ekkor az iskola tanulóinak létszáma , alsó tagozat 53 fő,felső tagozat 55 fő.  
A nagy változást 1978-as esztendő hozta. A centralizáció bűvkörébe Jéke is bekerült, Tornyospálcához 
csatolták. Az iskola felső tagozata, a főzőkonyha minden tárgyi eszközével a szomszéd községbe került, csak 
az alsó tagozat és az óvoda maradt helyben, tagintézményként.  Az alsósok az ,,új” 1993-ban épült iskolába 
kerültek, a régi tanterem az enyészeté lett, összedőltek. Sajnos a falu egyetlen kultúrházát, ami Liptay Béla 
egykori földesúr, országgyűlési képviselő  (1910-1918) kastélyába volt, szintén hagyták összedőlni. 
Mérhetetlen kár érte falunkat, mely kulturális és közösségi szintér nélkül maradt. Ekkor az iskolások 
létszáma 47 fő volt. Sajnos a felső tagozatot és a konyhát nem lehetett újra indítani. Az 5- 8 osztályosok 
Tornyospálca és Kisvárda iskolái közül választhattak, az önkormányzatokkal történő megállapodás alapján. 
1998-ban az önkormányzat módosította az alapító okiratát. Az óvoda és az iskola közös irányítás alá került. 
Általános Iskola és Óvoda Közös Igazgatású Intézménye néven. Az óvoda kizárólagos szakmai vezetője az 
iskola igazgatója lett. 
1995-re drasztikusan csökkent (felére) a tanulók létszáma. Ebbe igaz szerepet játszott a születések 
számának csökkenése is. Az iskola épületének állaga kívül- belül egyre jobban leromlott, nem történt 
fejlesztés a taneszközök terén sem. Csökkent a tanítás színvonala is.  
A rendszerváltás folyamatában egyre inkább uralkodóvá vált az a szemlélet, amely a társadalmi élet minden 
területén a gazdaságosság szempontjait helyezte előtérbe. A privatizációs törekvések előbb elérték a 
kulturális intézményeket, majd bizonyos mértékig a nevelési-oktatási rendszert is. Ennek a szemléleti 
változásnak torz megnyilvánulásai közé tartozik, hogy a társadalmi és a nemzeti jövő érdekében a 
legfontosabb ellátó intézményekhez is veszélyesen közel került a piaci szempontok érvényesülése. Ebből a 
szemléletből is következik, hogy a kistelepülések óvodái és iskolái több önkormányzat számára elsősorban 
piaci értéket jelentettek. 
Az iskolát 2007.08.24-től a Vári Emil Társulási Általános Iskolához csatolták mint tagintézmény. Ebben a 
formába működik ma is. Alapdokumentumaik megtalálhatók a honlapjukon. http://variiskola.webnode.hu/ 
 
 
 

 
 
 
Óvoda  

Óvodánk a hajdani Szögyényi Barna Bertalan gróf tulajdonát képező kastélyépületbe működik. 
A múltját tekintve írásos dokumentummal nem rendelkezünk. Helyi adatgyűjtés alapján már a 60-as 
években volt óvoda melyet a helyi termelőszövetkezet működtetett, mint idényóvoda. A gyermeklétszám 
60.fő volt 1 óvónő foglalkozott a gyerekekkel. 1978-tól Jéke Tornyospálcával közös igazgatás alá került. 
1981-től gyermeklétszámot tekintve csoportbontás történt. 2 csoportba 4 óvónő 2 dajka látta el az óvodai 
nevelés adta feladatokat. 1990-ben Jéke Község önálló önkormányzattá vált így az óvoda fenntartója Jéke 
Község Önkormányzat Képviselőtestülete lett.1996-tól az óvoda kapacitása nem volt kihasználva mivel a 40 
férőhelyre mindössze 21 gyermek járt. Ennek következtébe megszűnt a csoportbontás. A helyi általános 
iskola alsó tagozata és az óvoda közös igazgatás alatt működött. Az önkormányzat ez idő alatt mindet 
megtett annak érdekébe, hogy mind az óvoda mind az iskola épülete szépüljön kihasználva minden adandó 
pályázati lehetőséget. A két oktatási intézmény arculatának kialakítása a település jegyzőnőnek az  érdeme. 
2007aug.31-től az óvoda megállapodás alapján( Kisvárda 137/2007 (8.hó 24.én) ÖKT értelmébe) a Csillag-

http://variiskola.webnode.hu/


 6 

közi Központi Társulási Óvodák Tagintézményévé vált. Intézményünk Kisvárda akkor 8 óvodája és a Jéke-i 
óvodát foglalja magába egy szervezeti egységet alkotva. Kisvárda város képviselő testülete a 
123/2007.(6.hó 20. )ÖKT határozatával az egy struktúrába történő működés mellett döntött, összhangot 
teremtve ezzel az egyes tagóvodák pedagógiai,tanügy-igazgatási, munkáltatói, menedzselési feladatainak 
ellátását. ) óvoda 27 csoporttal működött az összes férőhely 680fő.  
Az intézmény jogállása: 
Részben önállóan gazdálkodó, előirányzat felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Pénzügyi 
gazdálkodási feladatait külön megállapodás alapján – a Kistérségi Szolgáltató Szervezet látja el.  
Feladatmutatók megnevezése: 

 Óvodai nevelés.  
 Intézménynél szervezett közétkeztetés. 
 Pedagógiai szakvizsga és továbbképzés. 
 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. 

Az intézmény magasabb vezetőjét nyilvános pályázat útján _ meghatározott időtartamra Kisvárda Város 
Önkormányzat Képviselőtestülete bízza meg. A magasabb vezető nevezi ki a tagóvodák vezetőit.  
Alapdokumentumaink: 

 SZMSZ 
 Helyi Nevelési Program 
 Házirend  

 

  
 

Értékeink, küldetésünk  

 
Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek esélye 

legyen jó minőségű szolgáltatásokra függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékossággal 
él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete. 
 

Jéke Község Önkormányzata folyamatosan érvényesíti az esélyegyenlőségi szempontokat a fejlesztését 
meghatározó alapvető dokumentumaiban.  Az esélyegyenlőség megvalósítását horizontális elvnek tekinti, 
amely áthatja valamennyi önkormányzati tevékenységet: a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását a 
helyi szintű közpolitika alakítása során. 
 

Az Önkormányzat az esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói szerepkörben, közvetlen szolgáltatásai 
során és intézményfenntartói szerepkörben érvényesíti. Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége 
folyamán mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyes projektek kidolgozásában az érdekelt civil 
szerveződések is aktív szerepet játsszanak, elősegítve ezzel a kerület lakosságának ilyen irányú 
szemléletváltását is. Ennek eszközei szabályozás, támogatás és a jó gyakorlatok bevezetése, bemutatása.  
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Célok 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Érvényesítése nem csak jogszabályok által 
meghatározott kötelezettségünk, hanem hosszú távú érdekünk is, hiszen azt a célt szolgálja, hogy minden 
településünkön élő állampolgárnak esélye legyen a jó minőségű közszolgáltatásokra, életminőségük 
javítását szolgáló feltételek biztosítása. 
 
Jéke 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  érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó 
központ területi szerveivel (tankerülettel). 

 
Az esélyegyenlőség megvalósításának alapfeltétele a diszkrimináció- és szegregációmentesség. Az 

esélyegyenlőségi programnak a településen élő hátrányos helyzetű csoportokra kell irányulnia, akik 
számára a sikeres élet és társadalmi integráció esélye a helyi társadalmat célzó fejlesztések és beruházások 
ellenére korlátozott marad a különböző területeken jelentkező hátrányaikat kompenzáló esélyegyenlőségi 
intézkedések nélkül.  
 

Jéke Község Önkormányzat alapvető célja, hogy településünk olyan legyen, ahol érvényesül az elsődleges 
alapelv, mely szerint minden embert egyenlőnek kell tekinteni. Közvetlen vagy közvetett diszkrimináció 
vagy hátrányos megkülönböztetés senkit ne érjen sem faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más 
vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerint.  
 
 
Olyan intézkedések, eljárások megfogalmazása amelyek 
 

 szolgálják egy összetartó, szolidáris társadalom erősítését a hátrányos megkülönböztetés 
megszüntetésével, az esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód biztosításával a hátrányos helyzetű 
csoportok számára, 

 biztosítják a hátrányok hatásainak mérséklését, akár megelőzését a pénzbeli, természetbeni 
juttatásokhoz való hozzájutással, az önkormányzat intézményeiben a különböző 
közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáféréssel, a foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi, szociális, 
igazgatási és területfejlesztési célok összehangolásával,  

 kiszűrik az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok lehetőségét,   
 támogatják a társadalmi integrációt a meglévő és eredményes szolgáltatások megtartásával, vagy a 

felmerülő igények, szükségletek kielégítését segítő új támogató szolgáltatások bevezetésével. 
 
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. 
Bemutatjuk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan a közszolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, 
ezen keresztül feltárjuk a területeken jelentkező problémákat. 
Az adatok és a következtetések alapján meghatározzuk a célcsoportok esélyegyenlőségét elősegítő 
feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
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A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az Helyi 
Esélyegyenlőségi Program (HEP), Intézkedési Terv (IT) tartalmazza. 
 
A HEP IT célja 
 
A helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat 
eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. 
Tartalmazza a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt, a helyi együttműködési rendszer 
bemutatását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítást, nyomon 
követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét   
 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)  

 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

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

 
 
 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

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

 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI  
 rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

 
Magyarország 
Alaptörvénye  
XV. cikk 
 
 

 (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes. 
(2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, 
nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más 
vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb 
helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. 
(3) A nők és a férfiak egyenjogúak. 
(4) Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti. 
(5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az időseket és 
a fogyatékkal élőket. 

 

 1991.évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról  
 1993. évi III. törvény  a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról 
 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  
 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről  
 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról  

 
2003. évi CXXV. törvény az 
egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség 
előmozdításáról  

„4. § Az egyenlő bánásmód követelményét  
a) a magyar állam,  
b) a helyi és kisebbségi önkormányzatok, ezek szervei, 
…jogviszonyaik létesítése során, jogviszonyaikban, eljárásaik és 
intézkedéseik során kötelesek megtartani.”  

  
 

 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól szóló  
 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 
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 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
 362/2004. (XII. 26.) Kormányrendelet az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes 

szabályairól  
 
 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

2012-ben a Képviselő-testület elfogadta a 23/2012. ( V.30. ) pénzbeli és természetbeni, valamint a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendeletét. A 
törvényi előírásokon túl, a rendelet célja, hogy a településen 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 szegénység elmélyülése miatt az ellátó rendszernek egyre több követelménynek kell megfelelnie a 
különböző élethelyzetekből, a lakhatásból, a betegségből, a fogyatékosságból eredő szükségletek, 
eltartottak gyermekek gondozásához kapcsolódó költségek emelkedése miatt, ezért a helyi szabályokat és 
ezek hatásait folyamatosan vizsgáljuk. A rendeletet az eredményesség és hatékonyság érdekében, a 
felmerülő igények alapján évente legalább egy alkalommal felülvizsgáljuk. 
 
A Képviselő-testület a helyi szabályozási tevékenysége során az esélyegyenlőségi szempontokat is 
figyelembe veszi. 
 
 
 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 

programokkal 

 
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia célja, hogy megfogalmazza a község hosszú távú jövőképét és 

ahhoz igazítsa középtávú fejlesztési céljait.  
A település hosszú távú jövőképe a nyitottság és dinamizmus: az értékőrzés és a megújulás  
 
Középtávú stratégiai céljai: 

 Fenntartható községfejlesztés a funkciók harmóniájában, 

 A település, mint az élhető, értékőrző és innovatív kisközségi környezet,   

 Példaértékű gondoskodás és egyenlő esélyek biztosítása.  
 
A település 2013-2018. stratégiája, minden részterületén pozitív diszkriminációban részesíti a valamilyen 
okból hátrányos helyzetűeket.   
 

Az ágazati stratégiákat átszövő, a mozgáskorlátozottak, idősek és kisgyerekesek érdekeit figyelembevevő 
kiemelt horizontális szempont az akadálymentesség, településünkön az oktatási és egészségügyi valamint 
az önkormányzati hivatal épületeiben az akadálymentesítés nincs biztosítva. Az egyes programok, 
koncepciók a Családbarát Program, az Egészségügyi Koncepció, az Idősügyi Program, az Ifjúságpolitikai 
Koncepció, az Informatikai Stratégia, a Közművelődési Koncepció, a Közoktatási Koncepció, a Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepció, a Sportkoncepció, a Lakás- és helyiséggazdálkodási koncepció, 
Közfoglalkoztatási Terv a középtávú stratégiából kiindulva saját területére vonatkozólag határozza meg az 
esélyegyenlőséget előmozdító célokat, intézkedéseket 
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2.2 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adtok, 
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. Természetesen azoknál az adatoknál, amelyekre nyilvántartás nincs és nem is lehet, ott a 
2011.évi népszámlálás adataiból indultunk ki. 
 
 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 
A statisztikai adatok és a segélyezési tapasztalatok alapján egyik legsúlyosabb gond a szegénységben élők 
helyzetének fokozatos romlása. Ennek következménye a leszakadás, a kiszorulás az életlehetőségekből 
mind a tanulás, mind a foglalkoztatás, mind az egészségügyi szolgáltatások területén.  
 
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011. év) megállapítása szerint: „Minden harmadik ember (kb. 3 
millióan) ma Magyarországon a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A 
szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket.  
 
 

Az alapvető jogszabályi rendelkezéseket, amelyek a foglalkoztatási és szociális, valamint egészségügyi 
ellátásokhoz történő hozzáférés, a lakhatási körülmények javítását szolgálhatják.  

 

 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban: Szt.) A 
törvény meghatározza a pénzbeli, a természetben nyújtott és a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátások egyes formáit, a jogosultság feltételeit, annak megállapítását, a szociális ellátás 
finanszírozásának elveit és intézményrendszerét, a szociális ellátást nyújtó szervezet és a jogosult 
közötti jogviszony főbb elemeit, továbbá a fenntartónak a szolgáltatóval, illetve intézménnyel 
kapcsolatos feladat- és jogkörét, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi tevékenységet végző személy adatainak működési nyilvántartására vonatkozó 
szabályokat. 

 a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) A törvény 
meghatározza az állam által nyújtandó családtámogatási ellátások rendszerét, formáit, az ellátások 
jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításával és folyósításával kapcsolatos 
legfontosabb hatásköri és eljárási szabályokat. 

 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a 
továbbiakban: Flt.) A törvény célja a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához való jog 
gyakorlásának elősegítése, a foglalkoztatási feszültségek feloldása, valamint az álláskeresők 
támogatásának biztosítása 

 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. A törvény célja a nemzetiségek sajátos 
kultúrájának megőrzésének, anyanyelvük ápolásának és fejlesztésének, egyéni és közösségi 
jogainak széleskörű biztosításának elősegítése, figyelemmel Magyarország Alaptörvényében a 
magyarországi nemzetiségek ügye iránt kinyilvánított felelősségvállalásra, továbbá a nemzetiségek 
védelme érdekében.  

 

 
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2011. év) megállapítása szerint: „Minden harmadik ember (kb. 3 
millióan) ma Magyarországon a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A 
szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket.  
 
Községünkben a 2011.évi népszámlálás során senki nem vallotta magát romának. Önkormányzati adat 
nincs. 
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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, 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 pályakezdő fiatalok, alacsony iskolai végzettségűek, 
megváltozott munkaképességűek. Községünkben tapasztalataink szerint a munkaerő-piacra jutás fő 
akadályai: a munkahely hiánya, az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküli létből fakadó motiváltság 
problémák.   
Az aktív lakosság, azaz 577  fő akik 15 és 64 év közöttiek, ebből 70 fő nyilvántartott álláskereső. 213 fő 
nyugdíj valamint nyugdíjszerű jövedelemben részesül 
 
 
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 
 
A KSH adatai alapján. 2013. első negyedében a munkanélküliek száma 71  fő   volt, 
 
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. 

 

2011. szeptember 1. napján hatályba lépett a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény, amely létrehozta a közfoglalkoztatás 
új rendszerét. A foglalkoztatás szervezését és a munkáltatói feladatokat Községi Önkormányzat látja el.  
 
2012. évben összesen 36 fő munkanélküli dolgozott közfoglalkoztatásban. Ez a regisztrált álláskeresők – 
decemberi adat szerint 55 fő. Ez az arány kedvezőbb az előző évinél, de látványosan nem csökkentette a 
tartós munkanélküliséget. A közfoglalkoztatást mindenki vállalta. A közfoglalkoztatottak községünkben a 
tartós munkanélküli iskolai végzettségének megfelelő munkakört nem tudtunk biztosítani.  
 
Komoly probléma, hogy egy országos adat szerint a 16 év feletti lakosság 51 %-a még mindig digitálisan 
írástudatlan. Különösen nagy a lemaradás – az idősek mellett – a munkanélküliek, a hátrányos helyzetűek, a 
kistelepüléseken élők és alacsony végzettségűek körében, akiket szinte csak a felnőttképzés keretében 
lehet megszólítani.  
 
A területileg illetékes Kisvárdai Munkaügyi Központ fogadja az álláskeresőket, a nem nyilvántartott munkát 
keresőket.  Minden esetben elsődleges szempont, hogy az ügyintézők az ügyfelek részére megfelelő 
állásokat keresnek és ajánlanak fel.  A munkaerő-piaci képzések lebonyolításában, a képzési lehetőségek 
felkutatásában, a pályaválasztási tevékenységben az intézményi és a piaci képzőkkel tart fenn 
kapcsolatokat. Ebben a munkáltatók is részt vesznek, amennyiben az igényeik alapján munkaviszonyban 
állók, vagy felvételre kerülők előzetes képzéseit igénylik. A tanácsadás keretében: munka-, pálya-, 
álláskeresési-, rehabilitációs és pszichológiai egyéni tanácsadáson való részvételre van lehetőség.  
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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 a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 23/2012. ( V.30. ) 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.  

Rendszeres szociális segélyre lehet jogosult, aki egészségkárosodott, vagy aki az 55. életévét betöltötte, 
vagy aki az önkormányzat rendeletében meghatározott, feltételeknek megfelel, (pl mentális állapota miatt 
mentesítést kap), vagy 14 év alatti gyermeket nevel és a településen nincs biztosítva a gyermek napközbeni 
ellátása. A rendszeres szociális segély 90%-ban fedezett ellátási forma, a bérpótló juttatás csak 80%-ban. 
Javasolt a bevezetése, mert bár ezzel a mentálisan leépült (amennyiben ez megfelelően igazolható) 
embereket zárja ki a közmunkaprogram lehetőségéből a rendelet, de meghagyja a jövedelmüket. 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. A megállapodás elsődleges célja olyan szolgáltatások biztosítása, amely 
a munkaerőpiacra történő visszahelyezést segíti. A beilleszkedést elősegítő program a munkanélküliség 
káros hatásait segített enyhíteni. Az anyagi helyzet romlásának következményeként a munkanélküli 
emberek kapcsolatai beszűkültek, megváltozott énképük és életvitelükben is izolálódtak. Az anyagi 
nehézségek konfliktusokat idéznek elő a munkanélküliek családjában.  
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3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 
Községünkben a lakásállomány 279 lakás, amelyek magántulajdonban vannak. Az önkormányzat szociális 

bérlakással, bérlakással nem rendelkezik.  A lakosok száma 757 fő. Helyi adatgyűjtés alapján 
megállapítatásra kerül, hogy nagy számban vannak eladó ingatlanok. A lakások többsége közművesített, jó 
állapotban van, a közművek a település egészén elérhetőek. Elégtelen lakhatási körülmény, veszélyeztetett 
lakhatási helyzet, lakásra használt nem lakóingatlan, külterületi vagy nem lakóövezeti lakott hely, 
hajléktalanság nincs a településen, a lakosság eladósodottságáról nincsenek adataink. 
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Az Önkormányzat a rendeletében fennálló feltételek esetén helyi támogatással nyújt segítséget azoknak, 
akik a községben lakást vásárolnak. Ezen túlmenően a fiatal házaspárok részére vissza nem térítendő 
támogatás állapíthat meg.  

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete  

 

A községünkben nincs vagy csak adatok hiányából kifolyólag nincs tudomásunk szegregátumokról. 

 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényt, mely előírja, hogy a települési önkormányzat az 
egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
b) a védőnői ellátásról, 
c) az iskola-egészségügyi ellátásról. 
 

a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében gondoskodik  
 

a) a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, 
b) biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását, 
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását és 
ennek esetleges romlása esetén – lehetőségeihez képest – saját hatáskörben intézkedik, vagy a 
hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések meghozatalát, 
d) együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre irányuló 
egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket. 

 
A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. 
A Szt. értelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított 
ellátásokat. 
 
Szociális alapszolgáltatások:, étkeztetés,házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, közösségi ellátások 
. 
 
A község lakói a közszolgáltatások többségét helyben nem éri el .  
 
A települési önkormányzat az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény értelmében az egészségügyi 
alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
b) a védőnői ellátásról, 
c) az iskola-egészségügyi ellátásról 

 
A népesség egészségügyi helyzetére jellemző, hogy egyes népbetegségek, mint a magas vérnyomás, a szív- 
és érrendszeri elváltozások sokakat érint. Az emésztőszervi és az anyagcsere betegségek aránya is magas. A 
háziorvosi egészségügyi statisztikák alapján megállapítható, hogy az ún. belgyógyászati megbetegedések 
fordulnak elő leggyakrabban  (magas vérnyomás, különböző szívbetegségek, anyagcsere-kórképek, 
cukorbetegség, rosszindulatú daganatok).  
 
 

A településen egy háziorvosi rendelő van, amely nem akadálymentes. Rendelés, meghatározott időben, 
heti három alkalommal történik. 
 
A Községben nem működik gyógyszertár, a legközelebbi éjszakai ügyeletet is ellátó gyógyszertár a 8 
kilométerre lévő Kisvárdán valamint a 4 km-re lévő Tornyospálcán hétköznapokon 8-tól 16 óráig érhető el. 
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1 körzeti védőnő a házi gyermekorvosokkal szoros együttműködésben végzi munkáját. Tevékenységével a 
község egészét lefedi, az érintett családok (anyák, várandósok, gyermekek) részére elérhető és ifjúsági 
védőnői szolgálat is működik. 
Az iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálatot a házi orvos látja el.  
 
A község ellátásért felelős kórház a településtől 10 km re található Kisvárdai Felső Szabolcsi Kórház. 
 

A községben személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokat a Kisvárdai Szociális Központ 
preventív rendszerszemléletű szociális munka keretében komplex módon látja el. Az állampolgárok önálló 
életvitelének és készségének megőrzéséhez, erősítéséhez, házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás keretében valamint két egyházi fenntartású 
intézmény, a Nyírlövői Görögkatólikus Egyházközség Diakónia Szolgálata a házi segítségnyújtásban, a 
Tornyospálcai Református Egyházközség Áldás Diakónia Központ a házi gondozásban, valamint a szociális 
étkeztetésben vesz részt. A szociális ellátások és a szolgáltatások összehangoltan, koordináltan működnek, 
nagymértékben lefedik a szociális szükségleteket. A helyi szociális ellátórendszer középpontjában továbbra 
is a segítségre szoruló emberek állnak, akiknek színvonalas ellátása feltételezi az emberi értékek 
tiszteletben tartását. A helyi szociális szolgáltatások gyakorlatában a személyközpontú szociális 
munkafolyamatosan biztosított, amely megteremti a hátrányos helyzetben élők támogatásának, az 
esélyegyenlőség megteremtésének feltételeit. 
 
 
Fogászati rendelés helyben nem megoldott az önkormányzat megállapodása alapján, Kisvárdán történik  
 
 
A község csupán egy futballpályával rendelkezik, az egészségmegőrzéshez, a sportkultúrák 
megismeréséhez, szabadidős tevékenységekhez (asztalitenisz, röplabda, kosárlabda, testedzéshez 
szükséges feltételekkel nem rendelkezik.  

 

Az Önkormányzattal szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő 
bánásmód követelményének megsértése miatt szankció megállapítására nem került sor. 

 
 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

A közösségi élet színterei nincsenek vagy csak alig lelhetők fel. A községben a két oktatási intézmény 
szolgáltatja a kulturális eseményeket, valamint rendelkezik egy könyvtárral, ami régen korszerűsített és 
kevés darabszámú könyvállománnyal rendelkezik 

 
A községben nem található olyan szintér ahol a fiatalok, az idősek találkozhatnának, szórakozhatnának, 

illetve a szabadidejüket hasznosan eltölthetnék. 
 
A település 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 1997. évi LXXVIII. törvény 6. §-a alapján a települési önkormányzat a településrendezési feladatukat a 
helyi építési szabályzat, valamint a a településrendezési terv célkitűzéseinek megvalósításával igyekszik 
biztosítani. ( 5/2006.(VI.2) rendelet) 
 
A községben kevés a lehetőség tartalmas és igényes művelődésre, kikapcsolódásra. Az oktatási, nevelési, 
intézményekben valamint ezek kertjeiben és a futballpályán valósul meg. Művelődési házzal nem 
rendelkezik a község. 
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A helyi lakosság integrációját támogató közösségfejlesztő programok is kis számban fordulnak elő.  
 
A civil szervezetek nem járulnak hozzá a község fejlődéséhez.  
 
A közterületek tisztántartása közmunka keretében biztosított.  
 
 
Az állampolgárok életminősége az élhető mindennap alapfeltételeit tartalmazza, ide tartoznak a fizikai 
környezettel kapcsolatos tényezők és az un. humánszolgáltatások a gyermekjóléti, a szociális, 
egészségügyi, óvoda, de hiányosság mutatkozik a közművelődési, a sport és egyéb szabadidős 
tevékenységekben.  Alapvető cél kell, hogy legyen az állampolgári elégedettség, a jó közérzet elérése, 
fenntartása. 
 
 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, 
partnersége a települési önkormányzattal 

 
A településünkön nincs roma nemzetiségi önkormányzat. 
Nem áll rendelkezésünkre adat arra vonatkozóan, hogy a községhez hány roma nemzetiségű tartozik. A 
2011. évi népszámláláskor senki nem vallotta magát roma nemzetiségűnek.  
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

A mélyszegénységben élők esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Nincs a községben közösségi szintér Integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítása.  

A könyvtárat kevesen veszik igénybe 
 

 Pályázat révén könyvállomány bővítése 

 Számítógép beszerzése, internet elérhetőség biztosítása 

A tartós munkanélküliségből adódóan nőhet 
a mélyszegénységben élők aránya 
 
 

Közfoglalkoztatás tovább folytatása 
Egyéb helyi foglalkoztatási lehetőségek felkutatása. 
Pályázati lehetőségek felkutatása és kihasználása. 
Továbbképzési, átképzési lehetőségek biztosítása 

Munkanélküliségből adódóan társadalmi 
beilleszkedési zavarokkal küzdhetnek a 
lakosok 

Mentálhigiénés és személyiségfejlesztő programok 
szervezése 
 

Digitális írástudás hiánya akadályozhatja a 
munkanélküliek munkaerő-piacon történő 
elhelyezkedést. 
 

Képzések, átképzések bővítése a munkanélküliek körében 
 

Nincs megszervezve a községben az 
önkéntes munka 
A szakmunkásképző intézmények 
átszervezése révén alig akad szakmunkás a 
községben 
 
 
 

 
Rezsiköltség csökkentése 

 Önkéntes munka megszervezése, tapasztalatszerzés, 
más kultúrák megismerése céljából  

 A családok bevonása a gyermek szülők, nagyszülők 
értékek átszármaztatása céljából 

 Különböző szakkörök szervezése (kézimunka, szabás-
varrás, tésztagyártási technikák megismertetése 
elsajátítása) 

Tanfolyamok szervezése 

Költségcsökkentő intézkedések (pl. Napkollektor telepítés 
Kútfúrás, Cserépkályha és kandalló építési tanfolyam 
szervezése, Aprítógép és bálázó gép beszerzése) 
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Nem elég korszerűek az önkormányzat 
tulajdonában lévő épületek energetikája 

Intézmények korszerűsítése, megújuló energia 
felhasználások kiépítése 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

Magyar Országgyűlés 1991. évi LXIV. törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól szóló ENSZ 
Egyezményt, majd elfogadta a 47/2007. (V. 31.) sz. határozatával a „Legyen Jobb a Gyermekeknek 2007-
2032” Nemzeti Stratégiát. A dokumentum fő célja volt, hogy csökkentse a gyermekek és családjaik 
nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit.  Ez minden gyermekre kiterjed, de azokra a 
gyermekekre kell hangsúlyt helyezni, akiknek érdekei a legjobban sérülnek. 

 

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

 
A helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családot a gyermek 

nevelésében, megfelelő támogatások és szolgáltatások nyújtásával védelmet biztosít.  A helyi rendszer 
további jellemzője, hogy a veszélyeztetettség megelőzését szolgálja. A megelőző tevékenység a köznevelési, 
egészségügyi, szociális intézményhálózaton keresztül szervezetek valósul meg, és az egyes ágazatok 
együttműködésén alapul. Községünkben a gyermekvédelmi alapellátások kiépültek, a preventív 
gyermekvédelem minden gyermekekkel foglalkozó intézményben, szakmai programban jelen van.  
 
A gyermekszegénység csökkentése átfogó, minden ágazatra kiterjedő intézkedéseket igényel. Az egyes 
részterületeken a foglalkoztatás, az oktatás, az egészségügy, a szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
szolgáltatások egymással összhangban álló és egymásra épülő intézkedéseit kell meghozni, amelyek a 
gyermek megszületésének pillanatától segítenek az esélyek javításában. A szegénységben vagy szegénység 
kockázatával élő gyermekek sajátos csoportját alkotják a fogyatékos gyermekek. A fogyatékos gyermeket 
nevelő családok helyzete az átlagosnál sokkal nehezebb, különösen a halmozottan fogyatékos gyermeket 
nevelő családok esetében figyelhető meg.   
 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

A településen szegregált lakókörnyezet nincs. 

 

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

 
A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet fogalmának meghatározása nem egységes a 
gyermekvédelem területén. Az éves gyermekvédelmi rendszer működéséről szóló beszámoló adatait és 
tapasztalatait értékelve meghatározhatjuk a veszélyeztetettség okokat figyelve arra, hogy egy-egy gyermek, 
fiatal több szempontból is érintett lehet, a veszélyeztetettségi tényezők halmozottan jelentkeznek.  
 
A helyi gyermekvédelemben dolgozó szakemberek tapasztalata szerint nem változott az a tendencia, hogy a 
veszélyeztetettség okai között kimagaslóan a szociális helyzet a meghatározó: 
 
Szociális helyzet: A szociális helyzetből adódó veszélyeztetettség a gyermekek több mint a felét foglalta 
magába.   
 
A család szétesése: Ez a veszélyeztetési ok gyakran párosul a szociális helyzet romlásával és a gyermek 
mentális állapotának sérülésével. A család szétesésének leggyakoribb oka, a válás a gyermek számára 
veszteség. Az elfojtott érzelmek a személyiségfejlődésben rendellenességeket, zavarokat 
eredményezhetnek.  
 
A nevelés, gondozás, törődés, szeretet hiánya: Az elhanyagolás is bántalmazás (egészségügyi-, oktatási 
elhanyagolás, a gyermek magára hagyása, elhagyása). A gyanújelek, tünetek jelentkezhetnek testi, 
viselkedésbeli és érzelmi szinteken is.   
Súlyos betegség a családban: A betegség vonatkozhat szülőre, nagyszülőre és testvérre is. A családtagok 
hosszú vagy súlyos betegsége, az egészségtelen életmód, tartósan rossz lakhatási körülmények a gyermek 
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testi fejlődését és egészségét is veszélyeztetik. A gyermek számára problémát okozhat a hosszan tartó, vagy 
súlyos betegséggel való szembesülés, a normálistól eltérő élethelyzetben való folyamatos „tartózkodás”. 
 
A család életmódja: A családi élet súlyosabb veszélyeztető ártalmait jelenti a deviáns viselkedési formák 
jelenléte a család hétköznapjaiban: alkoholizmus, brutalitás, bűnöző családi környezet.  
 
A gyermek mentális állapota, személyiségzavara: A gyakorlatban is érzékelhető a mentálisan sérült 
gyermekek számának növekedése. Az okok között a családi nevelés jellemző hibái - következetlenség, szigor 
és kényeztetés eltúlzása, követelések hiánya a gyermek felé, vagy ellenkező esetben: a gyermek 
képességeit meghaladó, magas mérce állítása, az ellenőrzés, odafigyelés hiánya – tapasztalhatóak. Gyakran 
találkozunk az idegrendszeri betegségük miatt rendszeresen gyógyszert fogyasztó kisgyermekekkel.  
 
Bántalmazás: Jelei sokszor nem egyértelműek. Nehezíti a helyzetet, hogy a testi jelek hiánya nem zárja ki a 
bántalmazás lehetőségét (szexuális-, verbális bántalmazás nehezen felismerhető).  
 
Emelkedést mutat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma. 2011-ben mintegy  75 
család volt, ahol a családban az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 130%-a, illetve 140%-a 
(egyedülálló szülő, vagy fogyatékos, beteg gyermek esetén) alatt volt. 2012. évben  87 család. 
 
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 gyermek térítésmentesen étkezhetnek. Ehhez csatlakozik az 
önkormányzati támogatás a nagycsaládosok részére mely 50% os.  Az helyi óvodában és az iskolákban 
havonta átlagosan 33 gyermek étkezik, más településen lévő oktatási és nevelési intézményekben 
étkezőkről nincs adat. Valamennyi szociálisan rászoruló és normatív támogatásra jogosult gyermekétkezési 
lehetősége biztosított volt. A törvény által meghatározott ingyenes, valamint az önkormányzat térítési és 
tandíj rendelete alapján adható beiskolázási támogatásban 112 gyermek részesült.  
 
A gyermekek védelmét szolgálják a 

 pénzbeli és természetbeni ellátások: a szociálisan rászorulók által igénybe vehető pénzbeli, 
természetbeni és gyermekjóléti alapellátásokat a helyi gyermekjólét és gyermekvédelem 
rendszeréről szóló 13/2004 (VII. 2.) számú rendelet tartalmazza. 

 gyermekjóléti alapellátások: a Kisvárdai Gyermekjóléti Központ szervezi, a jelzőrendszeren keresztül 
érkezett vagy az önként jelentkezett kliensek részére nyújt szolgáltatást, közreműködik a 
védelembe vétel előkészítésében, folyamatában, felülvizsgálatában. Szolgáltatásai: 
gyógypedagógiai fejlesztés, pszichológus és jogi tanácsadás, mediáció, készenléti ügyelet, 
kapcsolattartási ügyelet. kórházi szociális munka, kézműves, szabadidős gyermekcsoport 
működtetése Kisvárdán, heti egy alkalommal községünkben. 

A gyermekek napközbeni ellátása ingyenes, az Önkormányzat átvállalja a gondozási személyi térítési díj 
fizetését, amely nagy segítséget jelent a családok számára. A gyermekek napközbeni ellátására összesen 25 
férőhely áll rendelkezésre a kisvárdai Csillag közi Központi Társulási óvodák Jékei Tagintézményében.  
 

A gyermekvédelem középpontjában meghatározó szerepet betöltő jelzőrendszer áll. A gyermekjóléti 
központ kiemelt feladata a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, melyet a prevenciós 
munka első számú eszközének tekintünk.  A veszélyeztetettség jelzésére épülő gyermekjóléti szolgáltatás 
hatékonyságát jelentősen befolyásolja a jelzőrendszer működésének minősége. A jelzőrendszer tagjainak 
együttműködése az esetek és a problémák mentén történik. 

 A veszélyeztetettségre vonatkozóan 1 volt a jelzések száma 2011., amely az óvodából érkezett és a 
gyermek jegyzői védelembe került.  

A községi jelzőrendszerben azok vesznek részt akik szakmai munkájuk során kapcsolatban állnak a 
gyermekekkel.  Együttműködnek, egymást kölcsönösen tájékoztatják.  2012. évig az önkormányzati 
fenntartású közoktatási intézményekben a gyermekvédelmi munkát 2 gyermekvédelmi felelős látta el 
(óvoda: 1 fő, általános iskolák: 1 fő,). A gyermekvédelmi felelősök munkáját kerületünkben gyermekvédelmi 
szaktanácsadó segíti. 
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2012. évben a községben 1 önkormányzati fenntartású általános iskola 4 osztállyal és egy óvoda működik. 
Az óvodában a Minőségbiztosítási program év végi értékelésében 2009-2010 –es nevelési évtő 
folyamatosan jelezve volt az óvoda tárgyi feltételeinek hiánya. Ami alapján az óvodának nincs telefonja, 
számítógépe és internet elérhetősége. 

A községben megoldott az óvodáskorú gyermekek elhelyezése, az általános iskoláskorú gyermekeknek 1-4. 
osztályig van megoldva az elhelyezésük, 5. osztálytól Kisvárda valamelyik általános iskolában van biztosítva 
az elhelyezésük. Utaztatásuk a helyközi autóbusz járattal illetve 
 
A gyermekek egészségügyi szűrése biztosított, részben a védőnői hálózaton keresztül, részben 
intézményhálózaton keresztül. A óvodában és az általános iskolában zajló szűrőprogramok rendszeresek, 
amelyeket korrekt tanácsadás egészít ki.   
 
A védőnő családlátogatásai során a várandós kismamák, gyermekes anyukák fordulnak problémáikkal. 
Nagyon sokszor elég egy megerősítő beszélgetés ahhoz, hogy problémájukkal orvoshoz forduljanak. Az 
iskoláskorúaknál az érzékszervi méréseket és egészségügyi ismeretterjesztést végeznek.  
 

 

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

 
Az integrált oktatást, különleges gondozást a gyermek életkorától és állapotától függően – a 
fogyatékosságot megállapító szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak szerint – a korai fejlesztés és 
gondozás, a fejlesztő felkészítés, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás keretében megvalósul. 
 
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nyilvántartása a szülő által önkéntesen benyújtott 
nyilatkozat alapján történik. A községben senki nem tett ilyen nyilatkozatot. 
Az óvodába járó gyermekek közül 6 fő  HH, a  HHH gyermek nincs.  
 
A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók, gyermekek oktatását mindkét köznevelési intézmény vállalja.  
Az óvodában 2012-ben nem volt.  
 
Az általános iskolákban hátrányos helyzetű tanulók száma 10 fő, ebből a halmozottan hátrányos helyzetűek 
száma 3 fő  
Az általános iskoláskorú gyermekek közül 1 fő sajátos nevelési igényű tanuló. 
 
Az óvodapedagógusok felkészültek, folyamatosan képzéseken vesznek részt. Az óvoda infrastruktúrája 
magas szintű ellátást biztosít, és ennek előnyeit a HH gyermekek is élvezik.  
 
A pedagógusok képzettsége, és innovációs készsége kiemelkedő, a kompetenciafejlesztés, egyéni 
differenciálás terén. A pedagógusok továbbképzése önerőből valósul meg.  
 
A településen kívüli oktatási és nevelési intézményekbe járó Jékei gyermekekről nincs adat. 

 

Az Önkormányzattal szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő 
bánásmód követelményének megsértése miatt szankció megállapítására nem került sor. 

 
Az Önkormányzat hozzájárul a gyermekekkel kapcsolatos költségekhez, illetve a gyermekek gondozásával 
kapcsolatos feladatokhoz. 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.  
 
 



 20 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlőség vizsgálata során településünkön 

Beazonosított problémák Fejlesztési lehetőségek 

Mivel a községben csak alsó tagozatos általános 
iskola működik, nem biztosított a gyerekek 
utaztatása 

Mikrobusz beszerzés 

Az oktatási intézmények nyári zárása alatt a 
szülök, nem tudják a gyerekeiket hol elhelyezni 

Nyári kulturális programok szervezése, szülők 
tájékoztatása a táborozási lehetőségekről                           

Statisztikai adatok alapján csökken a 
gyermeklétszám 

Gyereklétszámhoz igazodó intézményhálózat 
működtetése 

 
 
 
 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 
 
Az Önkormányzat és annak intézményei a helyzetelemzés készítésének időpontjában csak kevés adattal 
rendelkeznek a gender szempontok és problémák tekintetében. 
 
A demográfiai és közszolgáltatási adatok vizsgálatából az alábbi összefüggések állapíthatók meg: 

 a település összlakosságszámának 60 %-a nő (459 fő);  

 a női lakosok több mint fele 18-59 éves tehát aktív korú (236 fő);  

 a nyugdíjas nők száma 111 fő ebből rokkantsági és rehabilitációs járadékban részesülő nők száma 
41 fő. 

  A népesség nemek szerinti megoszlása a népességen belül helyi szinten is jól mutatja, hogy a nők 
átlagosan magasabb életkort érnek meg, mint a férfiak. Az állandó népességen belül a nők aránya a 
vizsgált időszakban mindvégig 60 % maradt. 

 
 

 

5.1  A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
Tapasztalataink szerint 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. 
 

A veszélyeztetett korcsoportba tartozó nők foglalkoztatása különös figyelmet és támogatást igényel. Az 
anyagi kiszolgáltatottságukat fokozza, hogy sokan nem tudják felmutatni a nyugdíjjogosultsághoz szükséges 
ledolgozott munkaidőt. 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

A község céljai között szerepel a gazdasági és szociális szférában a nők és férfiak esélyegyenlőségének 

érvényesítése, valamint a munka és a családi élet összeegyeztetése mind a férfiak, mind a nők számára. Az 

Önkormányzat, mint munkáltató eleget tesz az egyenlő munkáért egyenlő bér követelményének. 

 

E célok megvalósulását példamutatásával tudja segíteni, hiszen szükséges az a tudatformálás és 

szemléletváltás, amely ezen a területen is biztosítja az esélyegyenlőséget. 
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Tapasztalataink szerint a gyermekvállalás, a munkahelytől való hosszabb idejű távolmaradás 
nagymértékben rontja a nők munkaerőpiacra való visszalépésének esélyeit. Olyan önkormányzati 
programokat szervezünk, amely a GYES lejártát követően segíti a visszatérést.  
 

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.) 

 
A kisgyermeket nevelő nők és férfiak esélyeit a szolgáltatási hiányosságok alapvetően rontják. A 

kisgyermekesek munkaerő-piaci esélyeinek tekintetében elsődleges az óvodai férőhelyek száma. 
Községünkben a gyermekek napközbeni ellátását szolgáló óvodai férőhelyek minden igényt kielégít, az 
óvodai férőhely 25 fő, de csupán 14 gyermek van. 
 

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: tanfolyamok, 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.  

 

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 jelzőrendszerek alapján egy esetre derül fény. 

 

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

 

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatásokra az elmúlt öt évben nem volt szükség, kialakuló helyzetben 
a gyermekjóléti jelzőrendszer tagjaihoz fordulhatnak segítségért, anyagi jellegű krízissegélyt illetve, gyors, 
dologi vagy szervezési jellegű beavatkozást a település polgármestere ill. képviselő-testülete állapíthat meg. 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

A négy önkormányzati képviselő közül 1 nő. A nők szívesen vesznek részt a települési, intézményi, 
szabadidős, kulturális programok szervezésében, megvalósításában. 

Megállapítható, hogy községünkben nincs olyan szervezet, amely a nők érdekvédelmére alakult volna. 

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

kezdeményezések 

 
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 munkanélküliség aránya körükben magasabb, ez össztársadalmi probléma, amelyen komplex 
programokkal lehet enyhíteni. 

Szakmai tapasztalataink szerint a gyermek születését követően az otthon maradó szülő magányosnak érzi 
magát. Hirtelen az eddigi aktív életéből minden háttérbe szorul, a megszokottól eltér, és fellép a félelem a 
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„más”- tól. Ezért az Önkormányzat a közművelődés, a sport, a szabadidő eltöltésének terén olyan 
családbarát környezetet kíván teremteni, amely közösségi teret nyújt számukra is.   

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

A tartós munkanélküliség aránya a nők esetében 
magasabb. 

Bővíteni kell a gyermekvállalás miatt a 
munkaerőpiactól hosszabb időre távol maradó 
aktív korú családtagok által kedvezményesen 
igénybe vehető, korszerű ismeretek 
megszerzését célzó speciális képzési programok 
körét.   

A gyermekét egyedül nevelő, vagy több 
gyermeket nevelő család esetében a szegénység 
kockázata magas. 

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások 
során célzott támogatások körének kialakítása. 

A GYÁS, GYES-ről való visszatérés a munkaerő 
piacra mérsékli a szegénység kialakulásának 
kockázatát. 

Gyermekek napközbeni ellátását biztosító 
intézmények működtetése. 
Önkormányzat gazdasági helyzetének 
figyelembevételével az ellátás költségeinek 
átvállalása. 

A magányérzet kialakulásával nemcsak az anya 
mentális állapota lehet rosszabb, családi 
konfliktusokhoz is vezethet. 

Szabadidős programok szervezése, igény szerinti 
bővítése. 
 

Többgyermekes, elvált anyukák nehezen tudna 
munkába állni 

Női munkaerő piaci esélyének növelése komplex 
programmal 

 
 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

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

 
Az időskorúak családi állapotára jellemző, hogy korban előrehaladva fokozatosan csökken a házasok, és 
növekszik az özvegyek aránya.  
 
A demográfiai folyamat jellemzőit az alábbiakban foglalhatjuk össze: 
– növekszik az átlagéletkor, 
– magasabb a középkorúak halandósága, 
– nők hosszabb élettartama („feminization of ageing”). 
 
Az időskorban jellemző megbetegedések - a daganatok, keringési zavarok, szív- és érrend- szeri 
megbetegedések, ízületi problémák - mellett pszichés problémák is jelen vannak. Az idős ember egyedül 
marad, izolálódik, szellemi és fizikai aktivitása hanyatlik, önellátási képessége beszűkül. Ez nagyon sok 
embernél okoz pszichés megbetegedéseket. Különösen gyakori a depresszió és a dementia kialakulása. 
Jellemző, hogy a betegségek általában együttesen fordulnak elő, különösen 70 éves kor fölött jellemzőek a 
súlyos, krónikus megbetegedések és az előrehaladott dementia.  
 
 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 
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Az idősek, nyugdíjasok jövedelmi helyzetére tekintettel az egészségesek szívesen végeznek 
jövedelemkiegészítő munkát, általában valamilyen mezőgazdasági tevékenységet végeznek, erre más esély 
munkaerő-piacon nincs. 

 

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

 
Az idősellátás és a szociális gondoskodás területén az egyházi intézmények is helyt kaptak, aktívan részt 

vesznek az idős ellátásban.  
Az önkormányzat épületeiben nincs megoldva az akadálymentes környezet biztosítása, a mozgásukban 

korlátozott idősek utaztatása (támogató szolgálat hiánya) 

 

Az idősek nagy részének alig vagy egyáltalán nincs informatikai jártassága 

 

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

 

A település önkormányzat által működtetet, időseket célzó programmal nem rendelkezik, de önszerveződés 
útján létrejött évek óta üzemelő idősek klubja által bemutatott tánc valamint ének produkciójukat szívesen 
beépítik a hely oktatási és nevelési intézmények valamint az önkormányzat rendezvényeinek programjába. 
Alapvető cél aktív életvitel biztosítása, hiszen az aktivitással kivédhető a feleslegessé válás érzése.  
Az emberek a korral mindinkább különböznek egymástól, nincs ún. egységes öregedési minta, de 
kimondható, hogy van egészséges öregedés.  Az idős emberek azért betegek, mert megbetegedtek, és nem 
azért, mert idősek.  
 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Sok a beteg idős Mobilgyógyszertár létrejöttének elősegítése 

Messze található az egyik köztemető Temetőjárat biztosítása 

Egyedül élő idősek biztonságérzetének hiánya Polgárőrség szervezése 

Akadálymentesítés hiánya a középületekben Teljes körű akadálymentesítés közhasználatú 
ingatlanoknál 

Magas az egyedül élők aránya. 
 
 
 

Az aktivitást és a függetlenséget megőrző 
programok, szolgáltatások szervezése. Képzések 
igény szerinti bővítése. 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 
A fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető statisztikai adatok, amelyek 

alapján pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők lakhatási, egészségügyi, foglalkoztatási helyzetéről. 
 
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.  
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Elhelyezkedésük során számos akadállyal kell megküzdeni.  A munkáltató előítélete mellett a közlekedés 
eszközök használata is nehezíti helyzetüket. A fogyatékosok körében a foglalkoztatottsági arány 
meghatározásánál a 2001.évi népszámlálás adataiból tudunk kiindulni, mely 9%. 
 
A fogyatékos személyek elszigeteltek a társadalomban, így családjaik is jobban elkülönülnek a 
környezetüktől, ami értelmi fogyatékosság esetén még jelentősebb.  
 
 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 
A szociális ellátásokat igénybevevők között nagy valószínűséggel kis számban jelen vannak fogyatékos 

személyek is, nyilvántartott adattal azonban csak az alanyi jogon közgyógyellátásban részesülők (2011. 
évben 39 fő), súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában (2011. évben 42 fő). 
 

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

 
A közszolgáltatást nyújtó intézmények, az egészségügyi, szociális szolgáltatások, a kulturális programokhoz 
történő fizikai akadálymentesített nem biztosított. 
 
A hatályos jogszabályoknak megfelelően új beruházás, felújítás akadálymentesített környezet biztosítása 
nem megoldott. Az akadálymentes intézmények a jogszabályi előírásoknak nem felelnek meg, nem teljes 
körben történt még meg az akadálymentesítés. Az Önkormányzat tulajdonában lévő járdák, zöldterületek, 
játszóterek a hozzáférés akadálymentességének biztosításáról nincs gondoskodva. 
 
A kötelezően, jogszabályban előírt az akadálymentesítettség, betartatása az önkormányzat feladata. A 
településfejlesztési tervekben és más településfejlesztési dokumentációkban általános elvárásként jelenik 
meg az egyenlő esélyű hozzáférés szempontrendszere. 

 

 

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A munkanélküli megváltozott munkaképességűek 
nem tudnak munkába állni 

A fogyatékosság mértékéhez igazodó foglalkoztatási 
forma megteremtése 

Az elszigetelten élő, fogyatékkal élőnek vagy 
fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülőknek vagy 
fogyatékost ápoló családtagnak 
kapcsolatteremtésre, önsegítő csoportok 
szervezésére, a fórumokba való bekapcsolódásra 
kevés lehetősége van 

 Közszolgáltatásokhoz, kulturális és 
sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, az 
akadálymentes környezet aránya nem 100 %-os. 

A kommunikáció színtere az internet világa, amely a 
felhasználók otthonába hozhatják a közösséget. 
Lehetőségek: közterületen térítésmentes WIFI 
szolgáltatás, képzések szervezése, olyan 
támogatások bevezetése, amely az internethez való 
hozzáférést segíti.   

Fizikai környezetben található akadályok 
megszüntetése, információs és kommunikációs 
akadályok megszüntetése, lakókörnyezet 
akadálymentesítését szolgáló program. 

Fogyatékkal élők valamint a pszichiátriai 
problémákkal küszködő, illetve a 
szenvedélybetegségben szenvedő (alkohol, drog,) 
emberek száma egyre nő.  

Ellátásukban részt vevő szervezetek bevonásával 
felkutatásuk, elemzések készítése, problémáik 
feltárása, életminőségüket javító intézkedések 
bevezetése. 
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Az egészségügyi prevenciós szolgáltatásokat, a 
szűrővizsgálatokat a mozgásukban erősen 
korlátozott személyek kevésbé veszik igénybe. 
Szükséges a támogatásuk a szűrőprogramokra 
történő eljutásuk (eljuttatásuk) terén.  

Segíteni, hogy a fogyatékkal élők is minél nagyobb 
számban részt vegyenek az egészségügyi 
szűrővizsgálatokon, utaztatás megoldása 

 

 

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

a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, 
önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva, 
önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 

 
A településen civil szervezet nem tevékenykedik, az önkormányzat az intézményeit és a helyben működő 

egyházakat vonta be a HEP készítésébe. 

 

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása 

 
Nemzetiségi önkormányzat nem működik a településen. A településen működő egyházakkal partneri 
kapcsolat alakult ki. 

 

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 

 
A térségben az önkormányzatok között hatékony és szoros együttműködés alakult ki, mely a közös 
intézményi és közszolgáltatási háttérrel a jövőre nézve még inkább biztosított. 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
A településen nemzetiségi önkormányzat nem működik. 

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
A településen civil szervezet nem működik. 

 

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 

 
A helyi vállalkozásokkal kapcsolatos elképzelések megvalósítása azért fontos feladat, mivel a vállalkozások 
közvetve illetve közvetlenül a település fejlődését segítik, javítják a termékekkel, szolgáltatásokkal való 
ellátottságot, munkahelyet teremtenek, adóbevételekhez juttatják az önkormányzatot. A helyi gazdasági 
szereplők támogatják az önkormányzat rendezvényeinek, fejlesztéseinek megvalósítását. 
 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

A HEP az Önkormányzat honlapján, www.jeke.hu közzétételre kerül, így a polgárok is véleményt 
mondhatnak róla.  A honlapon az elfogadott dokumentum hozzáférhető lesz, amely alapján az 
esélyegyenlőség folyamatokat, intézkedéseket megismerik és így biztosított lesz a megvalósítás folyamatos 
ellenőrzése. 

http://www.jeke.hu/
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 
 

1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

A mélyszegénységben élők esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

Nincs a községben közösségi szintér Integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítása.  

A könyvtárat kevesen veszik igénybe 
 

 Pályázat révén könyvállomány bővítése 

 Számítógép beszerzése, internet elérhetőség biztosítása 

A tartós munkanélküliségből adódóan nőhet 
a mélyszegénységben élők aránya 
 
 

Közfoglalkoztatás tovább folytatása 
Egyéb helyi foglalkoztatási lehetőségek felkutatása. 
Pályázati lehetőségek felkutatása és kihasználása. 
Továbbképzési, átképzési lehetőségek biztosítása 

Munkanélküliségből adódóan társadalmi 
beilleszkedési zavarokkal küzdhetnek a 
lakosok 

Mentálhigiénés és személyiségfejlesztő programok 
szervezése 
 

Digitális írástudás hiánya akadályozhatja a 
munkanélküliek munkaerő-piacon történő 
elhelyezkedést. 
 

Képzések, átképzések bővítése a munkanélküliek körében 
 

Nincs megszervezve a községben az 
önkéntes munka 
A szakmunkásképző intézmények 
átszervezése révén alig akad szakmunkás a 
községben 
 
 
 

 
Rezsiköltség csökkentése 

 Önkéntes munka megszervezése, tapasztalatszerzés, 
más kultúrák megismerése céljából  

 A családok bevonása a gyermek szülők, nagyszülők 
értékek átszármaztatása céljából 

 Különböző szakkörök szervezése (kézimunka, szabás-
varrás, tésztagyártási technikák megismertetése 
elsajátítása) 

Tanfolyamok szervezése 

Költségcsökkentő intézkedések (pl. Napkollektor telepítés 
Kútfúrás, Cserépkályha és kandalló építési tanfolyam 
szervezése, Aprítógép és bálázó gép beszerzése) 

Nem elég korszerűek az önkormányzat 
tulajdonában lévő épületek energetikája 

Intézmények korszerűsítése, megújuló energia 
felhasználások kiépítése 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlőség vizsgálata során településünkön 

Beazonosított problémák Fejlesztési lehetőségek 

Mivel a községben csak alsó tagozatos általános 
iskola működik, nem biztosított a gyerekek 
utaztatása 

Mikrobusz beszerzés 

Az oktatási intézmények nyári zárása alatt a 
szülök, nem tudják a gyerekeiket hol elhelyezni 

Nyári kulturális programok szervezése, szülők 
tájékoztatása a táborozási lehetőségekről                           

Statisztikai adatok alapján csökken a 
gyermeklétszám 

Gyereklétszámhoz igazodó intézményhálózat 
működtetése 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
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beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

A tartós munkanélküliség aránya a nők esetében 
magasabb. 

Bővíteni kell a gyermekvállalás miatt a 
munkaerőpiactól hosszabb időre távol maradó 
aktív korú családtagok által kedvezményesen 
igénybe vehető, korszerű ismeretek 
megszerzését célzó speciális képzési programok 
körét.   

A gyermekét egyedül nevelő, vagy több 
gyermeket nevelő család esetében a szegénység 
kockázata magas. 

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások 
során célzott támogatások körének kialakítása. 

A GYÁS, GYES-ről való visszatérés a munkaerő 
piacra mérsékli a szegénység kialakulásának 
kockázatát. 

Gyermekek napközbeni ellátását biztosító 
intézmények működtetése. 
Önkormányzat gazdasági helyzetének 
figyelembevételével az ellátás költségeinek 
átvállalása. 

A magányérzet kialakulásával nemcsak az anya 
mentális állapota lehet rosszabb, családi 
konfliktusokhoz is vezethet. 

Szabadidős programok szervezése, igény szerinti 
bővítése. 
 

Többgyermekes, elvált anyukák nehezen tudna 
munkába állni 

Női munkaerő piaci esélyének növelése komplex 
programmal 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Sok a beteg idős Mobilgyógyszertár létrejöttének elősegítése 

Messze található az egyik köztemető Temetőjárat biztosítása 

Egyedül élő idősek biztonságérzetének hiánya Polgárőrség szervezése 

Akadálymentesítés hiánya a középületekben Teljes körű akadálymentesítés közhasználatú 
ingatlanoknál 

Magas az egyedül élők aránya. 
 
 
 

Az aktivitást és a függetlenséget megőrző 
programok, szolgáltatások szervezése. Képzések 
igény szerinti bővítése. 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A munkanélküli megváltozott munkaképességűek 
nem tudnak munkába állni 

A fogyatékosság mértékéhez igazodó foglalkoztatási 
forma megteremtése 

Az elszigetelten élő, fogyatékkal élőnek vagy 
fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülőknek vagy 
fogyatékost ápoló családtagnak 
kapcsolatteremtésre, önsegítő csoportok 
szervezésére, a fórumokba való bekapcsolódásra 
kevés lehetősége van 

 Közszolgáltatásokhoz, kulturális és 
sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, az 
akadálymentes környezet aránya nem 100 %-os. 

A kommunikáció színtere az internet világa, amely a 
felhasználók otthonába hozhatják a közösséget. 
Lehetőségek: közterületen térítésmentes WIFI 
szolgáltatás, képzések szervezése, olyan 
támogatások bevezetése, amely az internethez való 
hozzáférést segíti.   

Fizikai környezetben található akadályok 
megszüntetése, információs és kommunikációs 
akadályok megszüntetése, lakókörnyezet 
akadálymentesítését szolgáló program. 

Fogyatékkal élők valamint a pszichiátriai 
problémákkal küszködő, illetve a 

Ellátásukban részt vevő szervezetek bevonásával 
felkutatásuk, elemzések készítése, problémáik 
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szenvedélybetegségben szenvedő (alkohol, drog,) 
emberek száma egyre nő.  

feltárása, életminőségüket javító intézkedések 
bevezetése. 

Az egészségügyi prevenciós szolgáltatásokat, a 
szűrővizsgálatokat a mozgásukban erősen 
korlátozott személyek kevésbé veszik igénybe. 
Szükséges a támogatásuk a szűrőprogramokra 
történő eljutásuk (eljuttatásuk) terén.  

Segíteni, hogy a fogyatékkal élők is minél nagyobb 
számban részt vegyenek az egészségügyi 
szűrővizsgálatokon, utaztatás megoldása 
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2. Összegző 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 
helyzetelemz

és 
következteté
seiben feltárt 
esélyegyenlő

ségi 
probléma 

megnevezése 

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél 

A célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentum
okkal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósítás

ának 
határideje 

Az intézkedés 
eredményess

égét mérő 
indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósítás

ához 
szükséges 

erőforrások  
(humán, 

pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményein

ek 
fenntartható

sága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Integrált 
közösségi és 
szolgáltató 
tér 
kialakítása 

Nincs a 
községben 
közösségi 
szintér 

IKSZT  Integrált 
közösségi és 
szolgáltató 
tér 
kialakítása 

Önkormányz
at,  
képviselő-
testület, 
polgármester 

2014  1 IKSZT Pályázati 
támogatás, 
önkormányza
ti saját forrás 

Pályázati 
támogatástól 
függő 

2 Pályázat 
révén 
könyvállomá
ny bővítése 

 
 

A könyvtárat 
kevesen 
veszik 
igénybe 

Könyvállomá
ny 
gyarapítása, 
internet 
állomás 
kialakítása 

 könyvállomá
ny b 
Számítógép 
beszerzése, 
internet 
elérhetőség 
biztosítása 
ővítése 

Önkormányz
at,  
képviselő-
testület, 
polgármester 

2014 Könyvállomá
ny 
gyarapodás, 
interbet 
elérési 
helyek száma 

Pályázati 
támogatás, 
önkormányza
ti saját forrás 

Pályázati 
támogatástól 
függő 

3 Közfoglalkozt
atás. 

Egyéb helyi 
foglalkoztatá
si 
lehetőségek 
felkutatása. 
Pályázati 
lehetőségek 
felkutatása 
és 
kihasználása. 
Továbbképzé
si, átképzési 
lehetőségek 
biztosítása 

A tartós 
munkanélküli
ségből 
adódóan 
nőhet a 
mélyszegény
ségben élők 
aránya 

Munkanélküli
ségből 
adódóan 
társadalmi 
beilleszkedés
i zavarokkal 
küzdhetnek a 
lakosok 

Közfoglalkozt
atás lehető 
legnagyobb 
mértékének 
elérése 

 Közfoglalkozt
atás. 

Képzések, 
alternatív 
foglalkoztatá
s 

Önkormányz
at,  
képviselő-
testület, 
polgármester 

2013-2018 Közfoglalkozt
atottak 
száma 

Pályázati 
támogatás, 
önkormányza
ti saját forrás 

Pályázati 
támogatástól 
függő 

4 Mentálhigién
és és 
személyiségf
ejlesztő 
programok 
szervezése 

 

Munkanélküli
ségből 
adódóan 
társadalmi 
beilleszkedés
i zavarokkal 
küzdhetnek a 

Programok  Programok 
szervezése 

Önkormányz
at,  
képviselő-
testület, 
polgármester 

2014 Programok 
száma 

Pályázati 
támogatás, 
önkormányza
ti saját forrás 

Pályázati 
támogatástól 
függő 
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lakosok 

5 Képzések, 
átképzések 
bővítése a 
munkanélküli
ek körében 

 

Digitális 
írástudás 
hiánya 
akadályozhat
ja a 
munkanélküli
ek 
munkaerő-
piacon 
történő 
elhelyezkedé
st. 

Képzések  Képzések 
szervezése 

Önkormányz
at,  
képviselő-
testület, 
polgármester 

2014 Képzések 
száma 

Pályázati 
támogatás, 
önkormányza
ti saját forrás 

Pályázati 
támogatástól 
függő 

6 Önkéntes 
munka 
megszervezé
se, 
tapasztalatsz
erzés, más 
kultúrák 
megismerése 
céljából 

Nincs 
megszervezv
e a 
községben az 
önkéntes 
munka 

 

Önkéntes 
munka 
mértékének 
növelése 

 Önkéntes 
munka 

Önkormányz
at,  
képviselő-
testület, 
polgármester 

2013 Önkéntes 
munkaóra 
száma 

önkormányza
ti saját forrás 

Pályázati 
támogatástól 
függő 

7 A családok 
bevonása a 
gyermek 
szülők, 
nagyszülők 
értékek 
átszármaztat
ása céljából 

 

A 
szakmunkásk
épző 
intézmények 
átszervezése 
révén alig 
akad 
szakmunkás 
a községben 

 

Hagyományő
rzés, régi 
szakmák 
elsajátítása 

 hagyományő
rzés 

Önkormányz
at,  
képviselő-
testület, 
polgármester 

2013 Hagyományő
rzők száma 

Pályázati 
támogatás, 
önkormányza
ti saját forrás 

Pályázati 
támogatástól 
függő 

8 Költségcsökk
entő 
intézkedések 

Rezsiköltség 
csökkentése 

 

Infrastruktur
ális 
fejlesztések 

 Infrastruktur
ális 
fejlesztések 

Önkormányz
at,  
képviselő-
testület, 
polgármester 

2018 Fejlesztés 
összege 

Pályázati 
támogatás, 
önkormányza
ti saját forrás 

Pályázati 
támogatástól 
függő 

9 Intézmények 
korszerűsítés
e, megújuló 
energia 
felhasználáso
k kiépítése 

Nem elég 
korszerűek az 
önkormányza
t 
tulajdonában 
lévő épületek 

Korszerű 
intézmények 

 Intézmények 
korszerűsítés
e 

Önkormányz
at,  
képviselő-
testület, 
polgármester 

2015 Fejlesztés 
összege 

Pályázati 
támogatás, 
önkormányza
ti saját forrás 

Pályázati 
támogatástól 
függő 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Mikrobusz 
beszerzés 

Mivel a 
községben 
csak alsó 
tagozatos 
általános 
iskola 
működik, 
nem 
biztosított a 
gyerekek 

Többcélú 
szállítóeszköz 

 Mikrobusz 
beszerzés 

Önkormányz
at,  
képviselő-
testület, 
polgármester 

2014 1 mikrobusz Pályázati 
támogatás, 
önkormányza
ti saját forrás 

Pályázati 
támogatástól 
függő 



 31 

utaztatása 

2 Nyári 
kulturális 
programok 
szervezése 

Az oktatási 
intézmények 
nyári zárása 
alatt a szülök, 
nem tudják a 
gyerekeiket 
hol 
elhelyezni 

programok  Nyári 
kulturális 
programok 
szervezése 

Önkormányz
at,  
képviselő-
testület, 
polgármester 

2013 Programok 
száma 

Pályázati 
támogatás, 
önkormányza
ti saját forrás 

Pályázati 
támogatástól 
függő 

3 Gyereklétszá
mhoz 
igazodó 
intézményhál
ózat 
működtetése 

Statisztikai 
adatok 
alapján 
csökken a 
gyermeklétsz
ám 

Jó 
kihasználtság
ú 
intézmények 

 Intézményhál
ózat 
működtetése 

Önkormányz
at,  
képviselő-
testület, 
polgármester 

2014 Kihasználtság 
mutatója 

Pályázati 
támogatás, 
önkormányza
ti saját forrás 

Pályázati 
támogatástól 
függő 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 kedvezmény
esen igénybe 
vehető, 
korszerű 
ismeretek 
megszerzését 
célzó 
speciális 
képzési 
programok 

A tartós 
munkanélküli
ség aránya a 
nők esetében 
magasabb 

képzések  Képzések 
szervezése 

Önkormányz
at,  
képviselő-
testület, 
polgármester 

2014 Képzések 
száma 

Pályázati 
támogatás, 
önkormányza
ti saját forrás 

Pályázati 
támogatástól 
függő 

2 Szociális, 
gyermekjólét
i 
szolgáltatáso
k, ellátások 
során célzott 
támogatások 
körének 
kialakítása 

A gyermekét 
egyedül 
nevelő, vagy 
több 
gyermeket 
nevelő család 
esetében a 
szegénység 
kockázata 
magas. 

támogatások  Támogatások 
létrehozása 

Önkormányz
at,  
képviselő-
testület, 
polgármester 

2014 Új 
támogatások 
száma 

Pályázati 
támogatás, 
önkormányza
ti saját forrás 

Pályázati 
támogatástól 
függő 

3 Gyermekek 
napközbeni 
ellátását 
biztosító 
intézmények 
működtetése 

Ellátások 
költségeinek 
átvállalása. 

A GYÁS, 
GYES-ről való 
visszatérés a 
munkaerő 
piacra 
mérsékli a 
szegénység 
kialakulásána
k kockázatát. 

intézmények  intézmények 
működtetése 

Önkormányz
at,  
képviselő-
testület, 
polgármester 

2014 Új 
intézményi 
formák 
száma 

Pályázati 
támogatás, 
önkormányza
ti saját forrás 

Pályázati 
támogatástól 
függő 

4 Szabadidős 
programok 
szervezése, 
igény szerinti 
bővítése. 

 

A 
magányérzet 
kialakulásáva
l nemcsak az 
anya 
mentális 
állapota 
lehet 

programok  programok 
szervezése 

Önkormányz
at,  
képviselő-
testület, 
polgármester 

2014 Programok 
száma 

Pályázati 
támogatás, 
önkormányza
ti saját forrás 

Pályázati 
támogatástól 
függő 
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rosszabb, 
családi 
konfliktusokh
oz is 
vezethet. 

5 Női 
munkaerő 
piaci 
esélyének 
növelése 
komplex 
programmal 

Többgyerme
kes, elvált 
anyukák 
nehezen 
tudna 
munkába 
állni 

Komplex 
program 

 Komplex 
program 

Önkormányz
at,  
képviselő-
testület, 
polgármester 

2015 1 komplex 
program 

Pályázati 
támogatás, 
önkormányza
ti saját forrás 

Pályázati 
támogatástól 
függő 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Mobilgyógysz
ertár 
létrejöttének 
elősegítése 

Sok a beteg 
idős 

mobilgyógysz
ertár 

 Mobilgyógysz
ertár 
létrejöttének 
elősegítése 

Önkormányz
at,  
képviselő-
testület, 
polgármester 

2014 1 
mobilgyógysz
ertár 

 
önkormányza
ti saját forrás 

önkormányza
ti saját 
forrástól 
függő 

2 Temetőjárat 
biztosítása 

Messze 
található az 
egyik 
köztemető 

temetőjárat  Temetőjárat 
biztosítása 

Önkormányz
at,  
képviselő-
testület, 
polgármester 

2014 temetőjárat önkormányza
ti saját forrás 

önkormányza
ti saját 
forrástól 
függő 

3 Polgárőrség 
szervezése 

Egyedül élő 
idősek 
biztonságérz
etének 
hiánya 

polgárőrség  Polgárőrség 
szervezése 

Önkormányz
at,  
képviselő-
testület, 
polgármester 

2013 1 polgárőrség Pályázati 
támogatás, 
önkormányza
ti saját forrás 

Pályázati 
támogatástól 
függő 

4 Teljes körű 
akadályment
esítés 
közhasználat
ú 
ingatlanoknál 

Akadályment
esítés hiánya 
a 
középületekb
en 

akadályment
esség 

 Teljes körű 
akadályment
esítés 
közhasználat
ú 
ingatlanoknál 

Önkormányz
at,  
képviselő-
testület, 
polgármester 

2018 Akadályment
es ingatlanok 
száma 

Pályázati 
támogatás, 
önkormányza
ti saját forrás 

Pályázati 
támogatástól 
függő 

5 Az aktivitást 
és a 
függetlenség
et megőrző 
programok, 
szolgáltatáso
k szervezése. 
Képzések 
igény szerinti 
bővítése. 

Magas az 
egyedül élők 
aránya 

programok  Programok 
szervezése 

Önkormányz
at,  
képviselő-
testület, 
polgármester 

2014 Programok 
száma 

Pályázati 
támogatás, 
önkormányza
ti saját forrás 

Pályázati 
támogatástól 
függő 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 A 
fogyatékossá
g mértékéhez 
igazodó 
foglalkoztatá
si forma 
megteremtés
e 

A 
munkanélküli 
megváltozott 
munkaképess
égűek nem 
tudnak 
munkába 
állni 

Új, alternatív 
foglalkoztatá
s 

 Új, alternatív 
foglalkoztatá
s szervezése 

Önkormányz
at,  
képviselő-
testület, 
polgármester 

2015 Új 
munkahelyek 
száma 

Pályázati 
támogatás, 
önkormányza
ti saját forrás 

Pályázati 
támogatástól 
függő 
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2 közterületen 
térítésmente
s WIFI 
szolgáltatás, 
képzések 
szervezése, 
olyan 
támogatások 
bevezetése, 
amely az 
internethez 
való 
hozzáférést 
segíti.   

 

Az 
elszigetelten 
élő, 
fogyatékkal 
élőnek vagy 
fogyatékkal 
élő 
gyermeket 
nevelő 
szülőknek 
vagy 
fogyatékost 
ápoló 
családtagnak 
kapcsolattere
mtésre, 
önsegítő 
csoportok 
szervezésére, 
a fórumokba 
való 
bekapcsolód
ásra kevés 
lehetősége 
van 

 

Új 
szolgáltatáso
k, 
támogatások 

 Új 
szolgáltatáso
k, 
támogatások 
szervezése 

Önkormányz
at,  
képviselő-
testület, 
polgármester 

2014 Új 
szolgáltatáso
k, 
támogatások 
száma 

Pályázati 
támogatás, 
önkormányza
ti saját forrás 

Pályázati 
támogatástól 
függő 

3 Fizikai 
környezetbe
n található 
akadályok 
megszünteté
se, 
információs 
és 
kommunikáci
ós akadályok 
megszünteté
se, 
lakókörnyeze
t 
akadályment
esítését 
szolgáló 
program. 

Közszolgáltat
ásokhoz, 
kulturális és 
sportprogra
mokhoz való 
hozzáférés 
lehetőségei, 
az 
akadályment
es környezet 
aránya nem 
100 %-os 

akadályment
esség 

 akadályment
esítés 

Önkormányz
at,  
képviselő-
testület, 
polgármester 

2018 Akadályment
esített 
ingatlanok 
száma 

Pályázati 
támogatás, 
önkormányza
ti saját forrás 

Pályázati 
támogatástól 
függő 

4 Ellátásukban 
részt vevő 
szervezetek 
bevonásával 
felkutatásuk, 
elemzések 
készítése, 
problémáik 
feltárása, 
életminőségü
ket javító 

Fogyatékkal 
élők valamint 
a pszichiátriai 
problémákkal 
küszködő, 
illetve a 
szenvedélybe
tegségben 
szenvedő 
(alkohol, 
drog,) 

Új 
intézkedések 

 Új 
intézkedések, 
szolgáltatáso
k szervezése 

Önkormányz
at,  
képviselő-
testület, 
polgármester 

2015 Új 
intézkedések, 
szolgáltatáso
k száma 

Pályázati 
támogatás, 
önkormányza
ti saját forrás 

Pályázati 
támogatástól 
függő 
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intézkedések 
bevezetése. 

emberek 
száma egyre 
nő. 

5 Segíteni, 
hogy a 
fogyatékkal 
élők is minél 
nagyobb 
számban 
részt 
vegyenek az 
egészségügyi 
szűrővizsgála
tokon, 
utaztatás 
megoldása 

Az 
egészségügyi 
prevenciós 
szolgáltatáso
kat, a 
szűrővizsgála
tokat a 
mozgásukba
n erősen 
korlátozott 
személyek 
kevésbé 
veszik 
igénybe. 
Szükséges a 
támogatásuk 
a 
szűrőprogra
mokra 
történő 
eljutásuk 
(eljuttatásuk) 
terén. 

Segítő 
szolgáltatáso
k 

 Segítő 
szolgáltatáso
k szervezése 

Önkormányz
at,  
képviselő-
testület, 
polgármester 

2015 Segítő 
szolgáltatás 

Pályázati 
támogatás, 
önkormányza
ti saját forrás 

Pályázati 
támogatástól 
függő 
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3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

A helyzetelemzés előkészítésben részt vettek a kerületben dolgozó szociális, egészségügyi, gyermekjóléti, 
köznevelési, közművelődési szakemberek.  Módszere az online kapcsolattartás az egyes esélyegyenlőségi 
csoportokkal kapcsolatos problémák feltárására, majd program tervezet véleményezésére koncentrálódott.  
A tervezet az Önkormányzat teljes körűen akadálymentesített honlapján, www.jeke.hu  közzétételre kerül, 
így állampolgárok is véleményt mondhattak.  A honlapon az elfogadott dokumentum hozzáférhető lesz, 
amely alapján az esélyegyenlőség folyamatokat, intézkedéseket megismerik és így biztosított lesz a 
megvalósítás folyamatos ellenőrzése. 

 
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 
 

http://www.jeke.hu/
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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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 



 37 

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 helyzetelemzés előkészítésben részt vettek a községben dolgozó szociális, egészségügyi, gyermekjóléti, 
köznevelési, közművelődési szakemberek.   A tervezet az Önkormányzat  honlapján, www.jeke.hu 
közzétételre kerül, így állampolgárok is véleményt mondhattak.  A honlapon az elfogadott dokumentum 
hozzáférhető lesz, amely alapján az esélyegyenlőség folyamatokat, intézkedéseket megismerik és így 
biztosított lesz a megvalósítás folyamatos ellenőrzése. 

 
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében nyilvános 
fórumot hívunk össze.  
 
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra hozatala is, 
valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi összehívása.  
 
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában elért 
eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézményeket és 
az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. 
 
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a személyes 
adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat honlapja, a helyi 
média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és intézményeinek 
különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek 
támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi 
környezet kialakítása érdekében. 
 
 
Kötelezettségek és felelősség 
 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester  felel.:  

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú 
támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak 

valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi partnerek 

számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

http://www.jeke.hu/
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o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden ponton 
megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges lépéseket, 
vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról intézkedni  

 
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének 
összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat 

felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői  

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi 
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns 
légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket 
bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.  

- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak 
megvalósításában. 

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak. 
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra szolgáltatást 
nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse azt, és megfeleljen 
az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, 
hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség alapján a települési 
önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet 
vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.) 
 
 

Érvényesülés, módosítás 

 
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető -  felülvizsgálat során 
kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül jelentést kér a 
beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a 
beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak 
érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 
napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat 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. 
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A település bemutatása  

 
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 
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 lakónépesség 

2007 (fő) 786 fő 

2008 (fő)  784fő 

Lakónépesség számának változása (%) -0,25 % 

2009 (fő) 778 fő 

Lakónépesség számának változása (%) -1,28 % 

2010 (fő) 768 fő 

Lakónépesség számának változása (%) -0,76 % 

2011 (fő) 759 fő 

Lakónépesség számának változása (%) -1,1 7 % 

2012 (fő) 757 fő 

Lakónépesség számának változása (%) -0,26  % 

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 757fő 

nő 
396 fő 

 52,3 % 

férfi 
361 fő 

47,6 % 

0-2 évesek 
15 fő 

1,98 % 

0-14 éves nők 
68 fő 

8,9 % 

0-14 éves férfiak 
61 fő 

8,05 % 

15-17 éves nők 
19 fő 

2,5 % 

15-17 éves férfiak 
15 fő 

1,9 % 

18-54 éves nők 
197 fő 

26 % 

18-59 éves férfiak 
235 fő 

31 % 

60-64 éves nők 
30 fő 

3,9 % 

60-64 éves férfiak 
19 fő 

2,5 % 

65 év feletti nők 
55 fő 

7,2 % 

65 év feletti férfiak 
31 fő 

4 % 

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. 
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3. számú táblázat - Öregedési index 

 

   

  
65 év feletti állandó lakosok 

száma (fő) 
0-14 éves korú állandó lakosok 

száma (fő) 
Öregedési index (%) 

2001 82 155 52,9 

2008 80 151 52,9 

2009 83 150 55,3 

2010 83 147 56,4 

2011 82 136 60,2 

2012 86 129 66,6 

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 40 36 4 

2009 21 25 -4 

2010 14 22 -8 

2011 10 20 -10 

2012 12 13 -1 

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 6 8 -2 

2009 8 9 -1 

2010 6 9 -3 

2011 4 6 -2 

2012 3 5 -2 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

A természetes szaporodás értékét úgy számoljuk ki, hogy az élve születések számából kivonjuk a 
halálozások számát.  

Amennyiben össze kívánjuk vetni országos vagy más település adatával, akkor a természetes 
szaporodást szükséges ezrelékben kiszámolni. 
 

 
 
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 257 252 509 45 17,5 33 13 78 15,3 

2009 254 262 516 39 15,3 39 14,8 78 15,1 

2010 258 208 466 36 13,9 36 17,3 72 15,4 

2011 253 263 516 34 13,4 30 11,4 64 12,4 

2012 263 265 528 27 10,2 28 10,5 55 10,4 

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.  
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

 

    2008 2009 2010 2011 2012 

nyilvántartott álláskeresők  
száma összesen 

fő 78 78 72 64 55 

20 éves és fiatalabb 
fő 3 5 1 0 1 

% 3,8 6,4 1,3 0 1,8 

21-25 év  
fő 18 10 11 9 8 

% 23 12,8 15,2 14 14,5 

26-30 év 
fő 13 9 10 10 11 

% 16,6 14,1 13,8 15,6 20 

31-35 év 
fő 12 17 10 10 7 

% 15,3 21,7 13,8 15,6 12,7 

36-40 év 
fő 11 13 10 10 10 

% 14,1 16,6 13,8 15,6 18,1 

41-45 év 
fő 9 6 9 7 4 

% 14,1 7,6 12,5 10,9 7,2 

46-50 év 
fő 9 7 8 5 4 

% 14,1 8,9 11,1 7,8 7,2 

51-55 év 
fő 9 8 9 9 4 

% 14,1 10,2 12,5 14 7,2 

56-60 év 
fő 1 3 4 4 6 

% 1,2 3,8 5,5 6,25 10,9 

61 év felett 
fő 0 0 0 0 0 

% 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
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 45 33 78 28 24 52 62,2 72,7 66,6 

2009 39 39 78 17 16 33 43,5 66,6 42,3 

2010 36 36 72 20 16 36 55,5 44,4 50 

2011 34 30 64 25 7 32 73,5 23,3 50 

2012 27 28 55 11 9 20 40,7 32,1 36,3 

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. 
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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 összesen nő Férfi összesen 

  fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 66 71 137 8 12,1 9 12,6 17 12,4 

2009 68 65 133 6 8,8 4 6,1 10 7,5 

2010 64 62 126 3 4,6 4 6,4 7 5,5 

2011 64 61 125 4 6,2 4 6,5 8 6,4 

2012 59 60 119 3 5 6 10 9 7,5 

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. 

 
 

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 % 

2001 601 301 300 514 254 260 87 14,4 47 15,6 40 13,3 

2011 nincs adat 

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. 
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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 78 2 28 

2009 78 3 19 

2010 72 1 27 

2011 64 1 16 

2012 55 1 16 

2013 ¼ év 71 1 16 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal és a NMH 2013. év első negyedévi, Önkormányzati adatgyűjtés 
 
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) 

 
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 % 

2008 
nincs adat nincs adat nincs adat nincs 

adat 
nincs 
adat 

nincs adat nincs adat 

2009 
nincs adat nincs adat nincs adat nincs 

adat 
nincs 
adat 

nincs adat nincs adat 

2010 
nincs adat nincs adat nincs adat nincs 

adat 
nincs 
adat 

nincs adat nincs adat 

2011 
nincs adat nincs adat nincs adat nincs 

adat 
nincs 
adat 

nincs adat nincs adat 

2012 
nincs adat nincs adat nincs adat nincs 

adat 
nincs 
adat 

nincs adat nincs adat 
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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 

2008 30 8,2 0 0 

2009 28 7,5 0 0 

2010 40 8,5 0 0 

2011 34 6,5 0 0 

2012 36 6,8 0 0 

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.  
 
 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 
 

  Nyilvántartott álláskeresők száma segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2008. 1. negyedév 85 7 8,2 

2008. 2. negyedév 79 3 3,7 

2008. 3. negyedév 78 2 2,5 

2008. 4. negyedév 78 7 8,9 

2008. átlag 80 5 6,2 

2009. 1. negyedév 85 7 8,2 

2009. 2. negyedév 79 3 3,7 

2009. 3. negyedév 78 2 2,5 

2009. 4. negyedév 78 7 8,9 

2009. átlag 80 4,7 5,8 

2010. 1. negyedév 88 11 12,5 

2010. 2. negyedév 79 4 5 

2010. 3. negyedév 90 7 7,7 

2010. 4. negyedév 78 5 6,4 

2010. átlag 83,7 6,7 8 

2011. 1. negyedév 79 10 12,6 

2011. 2. negyedév 68 4 5,8 

2011. 3. negyedév 71 5 7 

2011. 4. negyedév 64 0 0 

2011. átlag 70,5 4,75 0 

2012. 1. negyedév 77 0 0 
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2012. 2. negyedév 42 0 0 

2012. 3. negyedév 45 0 0 

2012. 4. negyedév 55 0 0 

2012. átlag 54,7 0 0 

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 78 15 19,2 

2009 78 21 26,9 

2010 72 7 9,7 

2011 64 11 17,1 

2012 55 5 9 

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 

  

2008 5 1,1 30 38,4 0 0 

2009 4,7 0,9 19 24,3 0 0 

2010 6,7 1,4 19 26,3 0 0 

2011 4,75 0,9 20 31,2 0 0 

2012 0 0 12 21,8 0 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 
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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, 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 278 9 0 0 0 0 0 0 

2009 279 9 0 0 0 0 0 0 

2010 279 9 0 0 0 0 0 0 

2011 279 9 0 0 0 0 0 0 

2012 279 9 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.  
 

3.4.3. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők 
 

  
lakásfenntartási támogatásban részesítettek 

száma 
adósságcsökkentési támogatásban részesülők 

száma 

2008 19 0 

2009 27 0 

2010 38 0 

2011 66 0 

2012 27 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 
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nyújt segítséget ez a táblázat. Ez a réteg veszítheti el a lakását, válhat hajléktalanná leginkább, vagy náluk 
kapcsolják ki fizetés hiányában a közszolgáltatásokat. 
 
 
 

 
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 1 0 

2009 1 1 0 

2010 1 1 0 

2011 1 1 0 

2012 1 1 0 

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 38 

2009 39 

2010 37 

2011 29 

2012 39 

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. 
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3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 
 

  ápolási díjban részesítettek száma 

2008 1 

2009 1 

2010 4 

2011 4 

2012 4 

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.  
 
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 177 0 0 0 

2009 186 0 0 0 

2010 171 1 0 1 

2011 172 1 0 1 

2012 159 1 0 1 

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. 
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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 

2008 66 0 0 0 0 

2009 74 0 0 0 0 

2010 81 0 0 0 0 

2011 75 0 0 0 15 

2012 87 0 0 0 0 

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 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 
étkeztetésbe
n részesülők 

száma 

2008 14 14 3 14 0 0 

2009 11 11 3 11 0 0 

2010 14 14 2 14 0 0 

2011 10 10 6 10 0 72 

2012 6 6 2 6 0 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. 
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4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

 

  védőnői álláshelyek száma Egy védőnőre jutó gyermekek száma 

2008 1 158 

2009 1 150 

2010 1 147 

2011 1 136 

2012 1 129 

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.  
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 Nincs adat 0 3511 

2009 0 Nincs adat 0 3705 

2010 0 Nincs adat 0 3345 

2011 0 Nincs adat 0 4120 

2012 0 Nincs adat 0 4124 

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 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

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 

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

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 
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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  1 

Hány településről járnak be a gyermekek  1 

Óvodai férőhelyek száma  25 

Óvodai csoportok száma  1 VEGYES 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 7:00 - 17:00 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()  Július 1 –augusztus 21. 

Személyi feltételek Fő 
Hiányzó 
létszám 

Óvodapedagógusok száma  2  0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma  1  0 

Gyógypedagógusok létszáma  0  0 

Dajka/gondozónő  2  0 

Kisegítő személyzet  0  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. 
A kapott adatokat szükséges összevetni az adatelemzés során a Köznevelési törvény valamint Óvodai 
nevelés országos alapprogramjában foglaltakkal. 
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4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. 
 

 
3-6 éves korú 

gyermekek 
száma 

Óvodai 
gyermek- 
csoportok 

száma 

Óvodai 
férőhelyek 

száma 

Óvodai 
feladat-ellátási 
helyek száma 

Óvodába beírt 
gyermekek 

száma 

Óvodai 
gyógypedagógi

ai csoportok 
száma 

2008 27 1 25 1 27 0 

2009 22 1 25 1 22 0 

2010 23 1 25 1 23 0 

2011 19 1 25 1 19 0 

2012 14 1 25 1 14 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 

 
 
 
 

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 % 

2008/2009 16 nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 

2009/2010 21 nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 

2010/2011 19 nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 

2011/2012 28 nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 

2012/2013 24 nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat 

Forrás: helyi adatgyűjtés 

 

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 
összesen 

1-4 
évfolyamon 

5-8 
évfolyamon 

összesen 
db 

2008/2009 2 nincs adat nincs adat 0 0 0 1 

2009/2010 2 nincs adat nincs adat 0 0 0 1 

2010/2011 2 nincs adat nincs adat 0 0 0 1 

2011/2012 2 nincs adat nincs adat 0 0 0 1 

2012/2013 2 nincs adat nincs adat 0 0 0 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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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  nincs adat X 

Más településről bejáró általános iskolások nincs adat nincs adat 

Más településről bejáró hh gyerekek nincs adat nincs adat 

Más településről bejáró hhh gyerekek nincs adat nincs adat 

Más településre eljáró általános iskolások nincs adat nincs adat 

Más településre eljáró hh gyerekek nincs adat nincs adat 

Más településre eljáró hhh gyerekek nincs adat nincs adat 

Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek nincs adat nincs adat 

Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek nincs adat nincs adat 

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 
 
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 vanna

  8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma / aránya a nappali rendszerű oktatásban 

  Fő / % 

2008/2009 nincs adat 

2009/2010 nincs adat 

2010/2011 nincs adat 

2011/2012 nincs adat 

2012/2013 nincs adat 



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 260 252 227 207 33 45 

2009 262 254 223 215 39 39 

2010 208 258 172 222 36 36 

2011 263 253 233 219 30 34 

2012 265 263 237 236 28 27 

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. 
 
 

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

 

 védőnők száma 0-3 év közötti gyermekek száma átlagos gyermekszám védőnőnként 

2008 1 26 158 

2009 1 29 150 

2010 1 27 147 

2011 1 26 136 

2012 1 22 129 

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. 
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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 97 138 235 

2009 86 137 223 

2010 85 133 218 

2011 87 133 220 

2012 85 130 215 

Forrás: TeIR, KSH Tstar , önkormányzati adat 

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

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 80 0 0 

2009 83 0 0 

2010 83 0 0 

2011 82 0 0 

2012 86 0 0 

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. 
 

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma 
 

  időskorúak járadékában részesülők száma 

2008 1 

2009 1 

2010 1 

2011 0 

2012 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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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. 
 
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 

2008 35 64 

2009 36 64 

2010 35 49 

2011 35 46 

2012 39 63 

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 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

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. 
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HEP elkészítési jegyzék1 
 

NÉV2 HEP részei3 Aláírás4 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 
 

                                                           
1
 Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt 

dokumentum 
2
 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  

3
 A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, 

észrevételezett, támogatta, ellenezte.  
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte. 
4
 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 


