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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 
 
Bevezetés 
 
 
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a 
helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól 
szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Endrefalva Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi 
Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. 
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település 
más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja 
továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös 
tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira. 
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 
 
 
A település bemutatása 
 
Település története: 
 

A falu középkori eredetű, Zách-nemzetség birtokát képezi. Ebben az időben még Alsó-és Felsőpognak nevezik. A 
régi oklevelek 1234-ben, mint Pél (Pilíny) határrészét írják le. A Zách Felícián-féle lázadás után az Ákos - 
nemzetség tulajdonába kerül az 1330-as években. A monda szerint II. Endre királytól ekkor kapta a nevét, mint 
Endrefalva. A történelmi dokumentumok szerint 1348-ban már éltek itt közösségben emberek. A török világ 
előtt Pelényi Bálint és Bakóczay Ferenc voltak földesurai, 1548-ban 25 zsellért tartottak itt számon. 1585-ben a 
szécsényi szandzsák tartozékaként a török hódoltság része lett, mint Mohamed bin Ali török tiszt hűbérbirtoka. 
Az 1709 - 1711-es évek között pestis járvány tizedelte meg a lakosságot. 1771-ben 46 családot írnak össze a 
faluban. Az 1800-as években 3 alkalommal kolera járvány is pusztított a községben, ekkor a lakosság száma 
mintegy 700 fő volt. Ebben az időben kőbányászat folyt a faluban. A XX. Század elején pedig már a gőzmalom is 
működik Endrefalván. 1910-ben már 1122 fő lakosság száma. A falu Pilíny községhez közeleső, ma is különálló 
részét Babatnak hívják. Ez a név arra enged következtetni, hogy a honfoglalás idején izmaeliták telepedtek itt. 
Jelenleg a faluban cigány származású lakosok is élnek. A község határában „Sírmány dűlőben” bronzkori leleteket 
találtak, mely a korábbi településre utal. 
 

Földrajzi elhelyezkedés 
 
Endrefalva a Cserhát hegység lankás dombjai között, Nógrád megyében található település. Budapesttől kb. 100 
km-re, a salgótarjáni és a szécsényi kistérség határán fekszik, keleti irányban a 22. számú főútvonal mellett – 
Balassagyarmat és Salgótarján – a régi és az új megyeszékhely között. A falut átszeli a Szécsényfelfalui-patak, 
határában csörgedezik Pilínyi-patak és alatta folyik a Ménes- patak, mely nem messze – a Szécsényhez tartozó 
Pősténypusztánál – éri el az Ipoly- folyót. 
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Népesség és demográfia: 
 
Endrefalva község lakónépességének száma 2008. évben jelentős mértékben megnövekedett. A vizsgált 
időszakon belül ekkor volt a legmagasabb. 2009. évre jelentős visszaesés történt. 2010. évben ismételt 
növekedés tapasztalható a lakónépesség számában, melyben azóta alig történt változás. 
Település állandó népességének nemenkénti arányában 2011. éves adatok alapján a nők – férfiak számában nem 
sok eltérés van. A férfiak száma 653 fő, a nőké pedig 657 fő. 
Korcsoport szerint az állandó népesség aránya a nők esetében 18-59 év közöttieknél a legmagasabb 54 %. 
Legalacsonyabb a 60-64 év közötti nők aránya 4 %. 
Férfiak esetében a 18-59 év közöttiek aránya 59 %, ez magasabb, mint a nők esetében. A legalacsonyabb 15-17 
és a 60-64 évesek 4-4 %között van az arányuk. 
A lakónépesség alakulását befolyásolja a természetes szaporodás és a népmozgalom. 
2009. évben a lakónépesség csökkenését a nagy számú elvándorlás okozta (64 fő), annak ellenére, hogy ez évben 
volt a legmagasabb az élve születések száma (25 fő), és a legalacsonyabb volt a halálozások száma (7 fő). 
2010. évre az idevándorlás jelentős növekedést mutat, ezzel szemben az elvándorlások száma csökkent. Ez 
évben a születések számában is csökkenés történt, ugyanakkor az elhalálozások száma nagymértékben 
megnövekedett. 
2011. évtől az idevándorlás és az elvándorlás arányaiban megegyezik, az élve születések és a halálozások 
számában sem mutatható nagy eltérés. 
2010-2011-es évekhez képest 2012. évben megduplázódott az élve születések száma településünkön. 
2012-ben a halálozási mutató jelentősen növekedett, de közel sem érte el az élve születések számát. 
Ellentétben az országos tendenciának Endrefalva állandó lakosainak 67 %-át a 0-60 éves korúak lakják, tehát 
településünkön nem domináns az elöregedés. 
Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzat nyilatkozata szerint, a lakosság kb. 80 %-a cigány kisebbséghez 
tartozik, de az óvodában és az iskolában ettől magasabb az arány. Ezzel szemben 2011. évi népszámlálás adatai 
szerint a településen élők közül 363 fő vallotta magát roma származásúnak. Településen belül nincs elkülönített 
telep, etnikailag szegregált lakókörnyezet. A településen élők saját családi házakban laknak. Vegyesen él a 
település minden részében, utcájában roma és nem roma lakos. 
 
A településen az elektromos energiaellátás tejes körű. Teljes körűen kiépített a víz (ingatlanok 85 %-a 
csatlakozva), a földgáz (ingatlanok 40 %-a csatlakozva) és a szennyvízcsatorna (ingatlanok 60 % csatlakozva) 
rendszer. 
Vasútállomás nincs, 22 számú főútvonalon mindét irányban (Salgótarján, Balassagyarmat) minimum óránként 
közlekednek az autóbuszok. 
Burkolt út hossza 4 km (93 %), járda 30 %-ban kiépített. 

 
A település gazdasága, a lakosság gazdasági helyzete: 
 
A településen nagyabb létszámot foglalkoztató munkahely nincs. 
A 6 kisvállalkozó textilfeldolgozói és kereskedői tevékenységet. 3 vállalkozó építőipari tevékenységet folytat, 
valamint egy vállalkozó színes fém átvételével foglalkozik. 

 
Szolgáltatások a településen: 
 
Takarékszövetkezeti fiók, posta, 5 élelmiszer—vegyesbolt, 1 vendéglátóhely működik. Biztos Kezdet 
Gyermekház, Integrált Közösségi Szolgáltató Tér. 

 
 
Oktatási intézményi ellátottság: 
 
Egy, két csoportos óvoda és egy 8 osztályos általános iskola működik. 



Egészségügyi ellátás: 
 
A településen egy háziorvos van, naponta rendel, nincs külön gyermekorvos, egy személyben látja el a 
gyermekeket és felnőtteket. 
A védőnő terhes tanácsadást, óvodai, iskolai szűréseket lát el. 
A fogorvosi ellátás más településen naponta biztosított a gyermekek és felnőttek részére. 
Fiók gyógyszertár napi szintű szolgáltatást biztosít. 
 

Szociális és gyermekjóléti ellátás: 
 
A település Polgármestere és a Képviselő-testület feladatának tekinti a szociálisan rászorulók ellátását, melyet az 
Alapszolgáltatási Központont intézményén keresztül biztosít. 
Az Alapszolgáltatási Központ a szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést, nappali ellátás 
keretében, az idősek klubjának szolgáltatásait és gyermekjóléti szolgáltatást biztosít az igénylőknek és 
rászorulóknak. 
 

Kulturális ellátottság: 
 
A községben a kulturális programok szervezésére egy korszerűen felújított művelődési ház áll rendelkezésre, e 
mellett működik egy közösségi ház, melyben internet hozzáférés biztosított, továbbá kiállítások, 
gyerekprogramok vehetők igénybe. 
 
 

Értékeink, küldetésünk 
 
 
A településen élő egyének és családok életkörülményeinek jobbá tétele, biztonságuk megteremtése, több 
generációk együttműködésének javítása. Nyugodt, kiegyensúlyozott élet biztosítása. 
 

Célok 
 
Az egyének, családok életkörülményeinek javítása, elszegényedésük megelőzése. 
Munkanélküliség csökkentése, a munka világába történő beilleszkedés elősegítése. 
A pályakezdő fiatalok és a nyugdíj előtt álló munkanélküliek elhelyezkedésének támogatása. 
Biztos családi és közösségi háttér a gyermekeknek. Vidám gyermekkor megteremtése. 
Nők és férfiak egyenlőségének biztosítása. Segítségnyújtás a gyermekek nevelésében. 
A biztonságos és egészséges öregedés feltételeinek megteremtése. 
A településen fogyatékkal élők számára elérhetővé és igénybe vehetővé váljon minden ellátás, intézményi és 
szolgáltatások területén. 
Endrefalva lakosai egyenlő bánásmódban részesüljenek kor, nem, faj, egészségi állapotra való tekintet nélkül. 
 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
 
Endrefalva település Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 
az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
a diszkriminációmentességet,  
szegregációmentességet, 
a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során 
feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az 
óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi 
szerveivel (tankerülettel).  
 



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

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

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

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

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

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

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

� a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 
� a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 
� a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 

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

előírásaira. 

• Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének helyi rendelete a helyi szociális igazgatásról.  

• Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben 
foglalt helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a következőkben felsorolt, EU és 
nemzeti szintű stratégiákhoz, ágazati politikákhoz: EU 2020 stratégia, Nemzeti Reform Program, 
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia, Roma 
Integráció Évtizede Program, Nemzeti Ifjúsági Stratégia, Nők és férfiak társadalmi egyenlőségét 
elősegítő stratégia, Idősügyi Nemzeti  Stratégia. 

 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

 Endrefalva Község Önkormányzata nem rendelkezik esélyegyenlőségi célcsoportokat- mélyszegénységben élők 
/romák, gyermekek, nők, idősek, fogyatékkal élők – érintő helyi szabályozás. 



2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

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

 
- Költségvetési koncepció 
2013. évi költségvetési koncepció megállapítására 
 
A Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat első változata a T/7655., valamint a 
T/7655/425. számú Módosító javaslat, amely alapját képezi a költségvetési koncepció összeállításának.  
Az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz, amelyhez a központi költségvetés több elemű 
támogatással járul hozzá. A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, ami 
a Magyar Államkincstár központi illetményszámfejtésén alapul. Figyelembe veszi továbbá a 
közoktatási/köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoportátlag létszám, foglalkozási 
időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő, stb.), valamint a kereseteket meghatározó törvények kötelezően 
elismerendő elemeit. Emellett kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat 
az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület 
folyamatos működéséhez.  
Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amit a költségvetés támogat, figyelemmel a rászoruló 
gyermekek szociális helyzetére is. 
Az iskolai oktatás területén az állam jelentős terhet vesz le az önkormányzatok válláról, hiszen a pedagógusok és 
a szakmai munkát közvetlenül segítők bérének finanszírozását átvállalja.  
Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a 
közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetés 2013. évben (a korábbi 
évektől eltérően) önálló előirányzaton biztosít támogatást. Ennek célja, hogy a rendelkezésre álló források az 
eddigieknél célzottabban jussanak el e területhez. Változatlanul biztosított a megfelelő forrás a települési 
önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatására is. 
Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok 
(igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek 
ellátását egy - az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja 
2013-tól. 

- A lassuló gazdasági növekedés, a 2013. évi költségvetési javaslatot megalapozó törvényi változások 
következtében várhatóan a tervezettnél jobban nő a szociálisan támogatásra szoruló egyének, 
családok száma. A szociális támogatások, ezen belül kiemelten a pénzbeli szociális juttatások 
csökkentése kockázatos, az önkormányzatok részére biztosított 2013. évi költségvetési előirányzat 
nem nyújt fedezetet a felmerülő igények, valamint a szükséges hozzájárulások kielégítésére. A 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege (22.800 Ft/hó) a munkára ösztönző hatása mellett a 
közfoglalkoztatásból átmenetileg, vagy véglegesen kiszoruló támogatásban részesülők megélhetését 
tovább nehezíti a munkahelyek hiánya miatt. 

- Az egyes szociális és gyermekvédelmi támogatások (ápolási díj, pénzbeli támogatás) költségvetési 
törvénytervezetben meghatározott összegei a javaslat szerint 2013-ben nem emelkednek. 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szoctv.) 44. § (1) 
bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege 2013. évben 29 500 forint. 
A Szoctv. 43/A § (4) bekezdésében meghatározott szakértői díj összege 2013-ben esetenként 20.000 
forint. 
A Szoctv. 50/A. § (8) bekezdése szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege 2013. évben 12.000 
forint. 
A Szoctv. 50/A.§ (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege 2013. évben 6.000 forint. 
A Szoctv. 38.§ (3) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert 
havi költsége 2013. évben 450 forint. 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: 
Gyvt.) 20/A. § (2) bekezdése szerinti pénzbeli támogatás esetenkénti összege 2013. évben 
gyermekenként 5.800 forint. 
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A Gyvt. 20/B. § (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege 2013. évben gyermekenként 8.400 
forint. 

- A központosított előirányzatok támogatási jogcímei bővülnek. 
 
A 2013. évi költségvetés tervezett intézkedései jelentős mértékben érintik az önkormányzatokat és a 
közszférát is. Összességében a kiadási előirányzatok csökkenésével kell számolni. 
 
A lakosság szám 1309 főről 1310 főre változott, amely egyes lakosságszámtól függő normatíva igénylésünk 
alapját képezi, de egyre inkább előtérbe kerül a feladatalapú támogatás.  
 
A következő támogatásokat igényeljük: 

 Normatívák várható alakulása 

Lakosságszám alapján járó: 2012. évi tényleges 2013. évi várható 

Üzemeltetési, igazgatási sport és kulturális 
feladatok 5.332.866,- 10.346.770,- 

Pénzbeni szoc. juttatások 37.961.000,- 32.750.000,- 

Egyéb mutató alapján járó    

Körjegyzőség/Közös hivatal működése 6.606.360,- 13.740.000,- 

Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás 1.034.110,- 1.034.900,- 

Otthon közeli ellátások  6.056.500,- 6.110.040,- 

Személyi jövedelemadó megosztása   

SZJA 8 %-a 2.361.840,- ----------- 

Jövedelemdifferenciálás mérséklése 40.349.164,- ----------- 

Egyes jövedelempótló támogatások 
kiegészítése (felhasználás függvényében 
változhat) 88.167.430,- 77.244.878,- 

ÖSSZESEN 187.869.270,- 141.226.588,- 

 
Várható kiadások 2013. évben. 

 
Kiadásaink tervezésénél elsődleges, és a jelen gazdasági helyzetben kiemelkedően fontos, hogy a kötelezően 
ellátandó alapfeladatokra a forrást biztosítani tudjuk. Az intézmények, illetve a lakossági szolgáltatások 
biztonságos működtetése 2013. évben is elsődlegesnek minősül. 
A dologi kiadások tervezését úgy kell végrehajtani, hogy az, az előző év teljesítési adatait csak különlegesen 
indokolt esetben haladhatja meg. A dologi kiadásainkat is mértékkel kell tervezni, viszont az áremelések nem 
hagyhatóak figyelmen kívül. Részt kell venni – lehetőség szerint – a megújuló közfoglalkoztatásban, START 
munkaprogramban csökkentve ezzel a helyi munkanélküliséget. 
A következő évi tervezéshez kiemelt fontosságú hogy a képviselő-testület felülvizsgálja, hogy melyek azok az 
önként vállalt feladatok, amelyek további finanszírozását már nem lehet, illetve gazdaságilag nem szabad 
felvállalni. A képviselő-testületnek alapos megfontolás után önmérsékletet kell tanúsítania a támogatások terén 
is, mivel az nem kötelező feladat (pl.: étkezési hozzájárulások, beiskolázási támogatás, átmeneti segélyek, 
kamatmentes kölcsönök) Kiadási előirányzataink tervezésénél kiemelt figyelemmel kell lenni kötelezettség 
vállalással terhelt feladatokra (megnyert pályázatok önrésze, áfája). 
 
Nem kötelező feladatokra az alábbi tételek tervezéséhez kérem a T. Testület javaslatát: 

- Átmeneti segélyek:    300  e Ft 
- Civil szervezetek támogatása: 

o Önkéntes Tűzoltó Egyesület: 200  e Ft 
o Polgárőrség:  0  e Ft 
o Ménes-patak Menti Települések Térségfejlesztő Egyesülete:  0 e Ft 

- Rendezvények megtartása  
o Falunap  0  e Ft 
o Idősek Napja 300  e Ft 
o Játékfesztivál   0  e Ft 

- Beiskolázási támogatás:  300  e Ft 
o Általános iskolások 5.000 Ft/fő 
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o Középiskolások  15.000Ft/fő 
o Főiskolások, egyetemisták  50.000Ft/fő 
o Felsőfokú szakképesítés  
o Dolgozói beiskolázási támogatás 5.000 FT/fő 

- Temetési segély:  800 e Ft (70.000,- Ft/fő) 
- Cafetéria: Közalkalmazottak:  814  e Ft (nettó 60.000,- Ft/fő ) 
- Pályázati önerő biztosítása  

o ÉMOP  3.037  e Ft 
 
 
Felhalmozást érintő kötelezettségek: 
 
Intézményi szinten továbbra is csak az elmaradhatatlan felújítási és karbantartási feladatok elvégzését 
javasoljuk.   
2013-ben fog megvalósulni az ÉMOP 4.2.1/A-11-2012-0044 „Szociális szolgáltatások integrációja Endrefalván” 
megnevezésű projekt. A támogatói levél szerint a beruházás elszámolható összköltsége 60.735.526,- Ft, mely 
57.698.750,- Ft (95 %) vissza nem térítendő támogatásból és 3.036.776,- Ft (5 %) önerőből valósulhat meg. 
A pályázati pénzből megvalósuló beruházásainkra a fedezetet meg kell teremteni a költségvetés készítés során.  

 

- Gazdasági program 
 
A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 
91. § -ában megfogalmazott kötelezés alapján került sor. 
A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete a ciklusának időtartama 
alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, fejlődjön. 
 
A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre: 
 
- a polgármester és a képviselőtestület elképzelései,  
- az Önkormányzat működtetésében résztvevő intézmények vezetőinek javaslatai, elképzelései,  
- az Önkormányzat lakossága, önszerveződő közössége által megfogalmazott elképzelések,  
- az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete. 
 
A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése 
 
Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához szükséges anyagi 
források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti: 

- Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni. Törekedni 
kell olyan helyi adórendszer megteremtésére, amely megfelel a helyi adópolitika elvárásainak, és 
hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrás növelésének. 

- A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az elképzeléseivel 
összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta előnyöket. 

- Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és lehetőségeit, 
valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatot dolgoz ki az egyes 
vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak kihasználására, (különösen a 
bérbeadás), valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére. 

- A Képviselő-testület rendszeresen figyelemmel kíséri a befektetéseit, értékpapírjait, megvizsgálja a 
lehetséges hozamokat, hasznokat. 

- Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzéseket 
lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg.  

 
Fejlesztési elképzelések 
 
Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011-2014. évekre a következő általános fejlesztési 
elképzeléseket határozza meg. (A konkrét fejlesztési elképzeléseket a gazdasági program további részei, az adott 
témakörhöz kapcsolódóan tartalmazzák.) 
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Az Önkormányzat honlapján bemutatkozási lehetőséget kell biztosítani a helyi vállalkozásoknak. 
- Pályázati lehetőségekről tájékoztatni kell a helyi vállalkozókat és lehetőség szerint segítséget 

nyújtani a pályázatok elkészítésében 
Az Önkormányzat fontosnak tartja a közúthálózat, a járda, a csatornahálózat, a vízvezetékrendszer, a 
szennyvízcsatorna rendszer, a villamos energia, a gáz, a közvilágítás, illetve egyéb telefon, internet, kábeltelevízió 
szolgáltatások biztosítását. 
Az informatikai lehetőségek biztosítása a települési önkormányzatok számára a modernkor követelményeihez 
való igazodás, felzárkózás követelményét jelenti. 
 
Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése 
 
Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011-2014. évekre az alábbi feladatokat és célokat 
határozza meg a munkahelyteremtés feltételeinek javítása érdekében: 
A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen fontos feladat, mivel a munkanélküliek aránya kb. 20 
%, ebből regisztrált kb. 90%. 
A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban romlanak az 
életkörülmények és az emberek életminősége, másrészt az Önkormányzat szociális kiadásai emelkednek a 
támogatások, segélyezések miatt. 
A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat: 

- a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a helyi vállalkozásokat,  
- a közszolgáltatások megtartása, illetve bővítése révén munkahelyet teremt, és tart fenn a 

köztisztviselők, közalkalmazottak foglalkoztatásával, 
- rendszeresen együttműködik a munkaügyi hivatalokkal.  

A Kormány 2011. évtől Közfoglalkoztatási Programot vezet be az eddigi közcélú foglalkoztatás helyett. 
Ennek keretében rövid időtartamú (2-4 hónap) és hosszabb időtartamú (2-12 hónap) közfoglalkoztatási pályázati 
rendszert biztosít nagyarányú állami támogatással (költségek 95 %-nak, illetve 75-100 %-nak finanszírozásával), 
melyben Endrefalva Község Önkormányzata részt kíván venni. 
  
Az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldások 
 
Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdasági elképzelései között fontosnak tartja az egyes 
közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó intézkedéseket. 
Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati és egyéb közigazgatási feladatait a körjegyzőség hivatala 
útján látja el. 
 
A Képviselő-testület – az Önkormányzati törvényben meghatározott sorrendet követve - a következő 
közszolgáltatásokra vonatkozóan rendelkezik: 

� vízrendezés és csapadékvíz elvezetés, 
� csatornázás, 
� köztemető fenntartás, 
� helyi közutak és közterületek fenntartása, 
� köztisztaság és településtisztaság fenntartása, 
� helyi tűzvédelem, 
� közbiztonság helyi feladatainak ellátása, 
� gondoskodás az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról,  
� gondoskodás az egészségügyi ellátásról,  
� gondoskodás a szociális ellátásról, 
� gondoskodás gyermek és ifjúsági feladatokról, 
� közösségi tér biztosítása, 
� közművelődési, művészeti tevékenység, sport támogatása, 
� a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása, 
� egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. 

 
Az Önkormányzat közigazgatási feladatait az Endrefalva – Szalmatercs- Szécsényfelfalu Községek 
Körjegyzőségének hivatala látja el. 



A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges: 
- a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése, 
- az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése,  
- az információs szolgáltatás kiterjesztése,  
- a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása, 
- a közintézmények akadálymentesítése. 

 
Az Önkormányzat biztosítja az egészséges ivóvízellátás szolgáltatást. 
Az ivóvízzel történő ellátás az ÉRV Zrt. szolgáltatón keresztül történik. 
 
Csapadékvíz-elvezető rendszer folyamatos karbantartása indokolt a szélsőséges időjárás miatt 
A Képviselő-testület a helyi közutak fenntartásával kapcsolatban a közúthálózat olyan kialakítására törekszik, 
melyek megfelelnek a település igényeinek. 

- Szükséges a belterületi utak folyamatos karbantartása, felújítása  
- Járdaépítés, felújítás   

Az Önkormányzat a közoktatás biztosítása, és színvonalának javítása érdekében a következő feladatokat látja el: 
Az oktatási tevékenység biztosításához a következő fejlesztésekre, felújításokra van szükség: 

- iskola épületének további felújítása, tetőcsere, belső fejlesztések 
- óvodai épületének tetőcseréje, plusz csoportszoba kialakítása, 

férőhelybővítés 
Az Önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselő-testület a gazdasági 
program időtartama alatt az egészségügyi szolgáltatást a következő módon kívánja biztosítani. 

- Fenntartja  
� a háziorvosi ellátást Dr. Szerémi József és társa Egészségügyi Bt, 
� a védőnői ellátás Piliny, Szécsényfelfalu községgel közösen, 
� a fogászati ellátást Dr. Brumár Mihály végzi Karancsságon. 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja a szociális alapellátások biztosítását, olyan szociális háló 
megteremtését, mely biztonságot nyújt a település lakosságának. A szociális ellátások területén az 
Önkormányzat a következő feladatokat látja el: 

- A következő szociális  szolgáltatásokat biztosítja Alapszolgáltatási Központ keretében: 
� családsegítő szolgálat, 
� házi segítségnyújtás, 
� gyermekjóléti szolgálat, 
� idősek nappali szociális ellátása, szociális étkeztetés. 

 
Az Önkormányzat a közművelődés és kultúra tevékenységekkel kapcsolatban, az önkormányzati rendeletben, 
illetve a jogszabályokban előírt szolgáltatások biztosítása és a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében a 
következő feladatok ellátásának szükségességét fogalmazza meg: 
A könyvtár működtetése a kistérségi mozgókönyvtári szolgálat keretében történik, az általános iskola 
épületében.   
A kultúrház és közösségi ház működésével kapcsolatban: 
a felújítás után a kulturális, közművelődési feladatokat is ellátó szervezetek számára biztosítva legyen a 
működésükhöz szükséges közösségi hely,  
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a hivatalán keresztül biztosítja a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak 
érvényesülését.  
A Képviselő-testület az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében a következő 
közszolgáltatásokat biztosítja, illetve az alábbi intézkedéseket teszi a szolgáltatás színvonalának emelése 
érdekében: 

- Támogatja azokat a kezdeményezéseket, melyek az egészséges életmóddal, az 
egészségmegőrzéssel, az időskorúak problémájával, a hátrányos szociális helyzetbe került 
személyekkel kapcsolatos felvilágosító, tájékoztató, segítő tevékenységre irányulnak.  

- Lehetőségei szerint részt vesz az iskolatej akcióban. 
- Szorgalmazza, hogy a középületekben, közművelődési intézményekben dohányozni csak az 

arra kijelölt helyen lehessen.  
- A kulturális rendezvények sorába épüljenek be a dohányzás, alkohol, drogfogyasztás nélküli 

programok. 
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- Szolgáltatástervezési koncepció – településünkön nem készült, mivel az állandó lakosok száma nem éri el a 
2000 főt. 

 
- Köznevelés-fejlesztési terv – 2011. évi CXC. Törvény a Nemzeti Köznevelésről 
Készült a törvény és a NEMFI által kiadott anyag alapján. 
A hatályba lépés fontosabb dátumai: 
2012. szeptember 01. 
Ekkor lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló törvény.  
Mindennapos testnevelés: 

2012. szeptember 01-től kezdődően felmenő rendszerben kell megszervezni. 
A többi évfolyamon a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény szerint mindennapos testmozgást kell kifutó 
rendszerben megszervezni. 

Tankötelezettség: 
16. életévnek a betöltéséig tart 2012. szeptember 01-től az általános iskolákban. Tehát nem a tanév végéig, 
hanem az életkor betöltéséig. 
Az állam továbbra is biztosítja a térítésmentes továbbtanulás lehetőségét a 16. életévüket betöltött fiatalok 
számára az érettségi illetve az első szakképesítés megszerzéséig. 
A tanköteles, de általános iskolát elvégezni nem tudó vagy általános iskola elvégzését követően továbbtanulni 
nem tudó vagy nem akaró tanulók számára a köznevelési HÍD programok biztosítanak lehetőséget a tanulás 
folytatásara. 
45.§ (3) A tankötelezettség a tanuló 16.életévének betöltéséig tart. A sajátos nevelési igényű tanuló 
tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a 23. életévét betölti.  A 
tankötelezettség meghosszabbításáról a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója 
dönt.  
97.§ (1) Azok a tanulók, akik tanulmányaikat az iskolai nevelés-oktatás 9. évfolyamán a 2011/2012. tanévben 
vagy azt megelőzően kezdték meg, tankötelezettségük azon tanítási év végéig tart, amelyben a 18. életévüket 
betöltik. Azon sajátos nevelési igényű tanulók tankötelezettsége, akik esetében a szakértői és rehabilitációs 
bizottság é törvény hatályba lépése előtt a tankötelezettség 20. életévük meghosszabbításáról döntött, annak 
a tanének a végéig tart, amelyben a 20. életévüket.  
14.§(7) Köznevelési HÍD programok általános és középfokú iskolában – a kormány által szabályozott keretek 
között – szervezhető. A programokban közreműködő intézményeket a Kormányhivatal jelöli ki.  
2012. december 30. 

Iskola dokumentumainak átdolgozása, elfogadása 
A megújuló Nemzeti alaptanterv alapján készülnek a kötelezően választható kerettantervek, amelyek szerint 
készítik el az iskolák a helyi tantervüket. A kerettantervek lehetőséget adnak az egyéni arculat kialakítására, a 
tananyag 10 %-áról teljesen szabadon rendelkezhet az iskola.  
2013. január 01. 

Az intézményrendszer fenntartója, az óvoda kivételével, az állam lesz. 
2013. január 1-től főszabály szerint az óvoda kivételével a köznevelési intézmények fenntartója az állam lesz , 
mely a kormányhivatalokon keresztül gyakorolja a fenntartói jogait. A települési önkormányzatok öt évre szóló 
köznevelési szerződésben vállalják – meghatározott feltételek mellett – bizonyos intézmények működtetését. 
74. § (1) Az állam gondoskodik – az óvoda kivételével – az alapfeladatok ellátásáról. 
(2) A köznevelési feladatokat az állam intézmény alapításával és fenntartásával, továbbá egyházi vagy 
magánintézmény fenntartójával kötött köznevelési szerződés útján látja el. Az óvodai nevelésről a települési 
önkormányzat intézmény alapítása és fenntartása, vagy köznevelési szerződés révén gondoskodik. 

Tankötelezettség 
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, vagy az, azt követő 
évben válik tankötelessé. Az a gyermek, akinek esetében szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési 
évig az óvodába járhat. 
45. § (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az 
azt követő évben tankötelessé válik. 
2013. szeptember 1. 

Egész napos oktatás 
Az általános iskolában 16 óráig tart a nevelés-oktatás, igény esetén az iskolának 17 óráig gondoskodnia kell a 
tanulók felügyeletéről. Az általános iskola egész napos iskolaként is működhet. Az intézményvezető a szülő 
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kérelmére felmenti a tanulót a délutáni „egyéb foglalkozások” alól, amennyiben az intézmény nem „egész 
napos iskolaként” működik. 
27. § (2) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell 
megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak, továbbá tizenhét óráig – vagy addig, 
amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben – gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. Az 
általános iskola e törvény rendelkezéseinek megfelelően egész napos iskolaként is működhet. 
55. § (1) Az iskolában – kivéve, ha az intézmény e törvény rendelkezéseinek megfelelően egész napos 
iskolaként működik – az igazgató a tanulót a szülő kérelmére felmentheti – az általános iskolában tizenhat óra 

előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól. 
Indulnak a köznevelési Híd-programok 
Ekkortól érvényesek az új csoport- és osztálylétszámok és tanulói óraszámok 

25. § (7) Az óvodai csoportok, iskolai osztályok minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. melléklet határozza 
meg. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra megállapított minimális és maximális létszámtól akkor lehet eltérni, 
ha nevelési, tanítási év során gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt. 
97. § (18) A 4. melléklet szerinti osztály-, csoportlétszámokat első alkalommal a 2013/2014. tanévtől felmenő 
rendszerben kell alkalmazni. 

Erkölcstan, hittan: 
A kötelező tanórai foglalkozások része lesz az állami általános iskolában az erkölcstan vagy az e helyett 
választható hit- és erkölcstan óra. 
97.§ (7) A 35. § (1) bekezdés szerinti erkölcstan órát vagy az ehelyett választható az egyházi jogi személy által 
szervezett hit- és erkölcstan órát az iskolai nevelés-oktatás első, ötödik évfolyamán 2013. szeptember 1-jétől 
kezdődően felmenő rendszerben kell megszervezni. 
A többi évfolyamon a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti fakultatív hit- és erkölcstanra 
vonatkozó rendelkezéseket kell kifutó rendszerben alkalmazni. 
98.§ (6) Az általános iskola ötödik-nyolcadik évfolyamán az erkölcstan tantárgy tanítására az alkalmazható, aki 
a tantárgynak megfelelő szakos tanári végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, vagy az iskolai nevelés 
oktatás ötödik-nyolcadik évfolyamán pedagógusmunkakör betöltésére jogosító végzettséggel és 
szakképzettséggel rendelkezik, továbbá legalább hatvan órás pedagógus továbbképzés vagy szakirányú 
továbbképzés keretében elsajátította az erkölcstan oktatásához szükséges elméleti és módszertani 
ismereteket. 

Ingyenes tankönyv: 
46. § (5) Az elsőtől a nyolcadik évfolyamig, továbbá a nemzetiségi nevelés-oktatásban és a gyógypedagógiai 
nevelés-oktatásban az állam biztosítja, hogy a tanuló számára a tankönyvek térítésmentesen álljanak 
rendelkezésre. 
2014. szeptember 1. 

Három éves kortól kötelező az óvoda 
Ekkortól kötelező a 3 éves kortól való óvodába járás. A gyermeknek főszabály szerint három éves korától 
kötelező napi négy órában óvodai foglalkozáson részt venni. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, 
valamint a védőnő egyetértésével a gyermek ötödik életévének betöltéséig felmentést adhat a kötelező 
óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, 
sajátos helyzete indokolja. 
8. § (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év 
kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán 
fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő 
egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a 
kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek 
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 

 
 

Településfejlesztési stratégia: 
 
Elsődleges feladat az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása, a településen meglévő intézményrendszer 
hatékony, zökkenőmentes működtetése. 
Kisebb léptéjben, hazai és UNIOS források igénybevételével szükséges a már részben felújított intézmények 
további fejlesztése.  
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Az Önkormányzat következő településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település általános fejlesztését 
segítik elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához kapcsolódnak. 
Településfejlesztési célok: 

� óvodai tető felújítása és amennyiben a kapacitás kihasználtság a jelenlegi szinten marad, az óvoda 
bővítése, 

� általános iskolában tetőcsere, osztálytermek folyamatos felújítása, 
� az IPR rendszer keretében az oktatási intézmények eszközrendszerének tovább fejlesztése, a 

pedagógusok továbbképzése, 
� az Önkormányzati Hivatal átköltöztetése az IKSZT-be, 
� az Idősek Klubja felújítása 
� a volt Tsz iroda épületének tartalommal való megtöltése (munkahely, idősek otthona, egészségügyi 

központ),  
� játszótér kialakítása a Dobó Katica úton, 
� buszmegállók cseréje, 
� utak, járdák felújítása 
� csapadékvíz-elvezető rendszer építése, felújítása,  
� közvilágítás korszerűsítése 

Nagy hangsúlyt kell fektetni a kisebb, de nagyon fontos feladatokra: 
- a hagyományos rendezvények megtartására (falunap, játékfesztivál, idősek napja, falusi karácsony) 
- Színvonalas kulturális programok szervezésére (nótaestek, előadások, kiállítások) 
- A meghirdetett közmunkaprogramokban való részvételre (lehetőségek szerint enyhítve munkanélküli családok 

megélhetési gondjait) 
- Bűnmegelőzés, idősek védelmében az egymásra, szomszédokra figyelés tudatosítása, figyelőrendszer kiépítése, 

megszervezése. 
- Szociális segélyek, kedvezmények további biztosítására (temetési segély, beiskolázási támogatás valamint az 

átmeneti segély) 
- A lakosság részére segélyszervezetektől (alapítványoktól) támogatások természetbeni juttatások kérése. 
- A lakosság tájékoztatása (hírmondó, fórumok, beszélgetések) 
- Közösségfejlesztés minden korosztályban (gyerekház, ifjúsági internetes klub, táncház, idősek klubja) 
Továbbra is támogatni kell a községünk érdekében létre jött civil szervezeteket (önkéntes tűzoltó egyesület, 
polgárőr egyesület) 
 

Településrendezési terv  
 
Endrefalva község településrendezési terve a teljes igazgatási területre készült. 
A településrendezés általános célját és várható hatását ezen rendezési terv alapját képező, Endrefalva község 
Önkormányzatának 15/2003 (III.28.) számú határozatával elfogadott településfejlesztési koncepciója határozza 
meg. 
A településfejlesztési koncepció és településrendezési tervek készítésénél a magasabb szintű területfejlesztési 
tervek, koncepciók és programok vonatkozó részei is figyelembe vételre kerültek. A településrendezési terv 
összhangban van az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben foglaltakkal, amelynek 
igazolásával külön fejezetben foglalkozunk. 
A rendezési tervek tervlapjai az állami alapadatok felhasználásával készültek. 
 
Műemlékvédelem: 

A településen műemlék épület, illetve műemléki védettségre javasolható épület nem található. 
Régészeti lelőhely: 

A régészeti lelőhelyekre vonatkozó javaslatok a régészeti hatástanulmányban szerepelnek. 
Helyi területi védelem: 

A régi faluközpont területét, ahol néhány jellegzetes népi lakóház máig fennmaradt, helyi védelmű területként 
javasoljuk kijelölni, a régi településszerkezet (utcahálózat, telekstruktúra, beépítési mód) és a településmag 
építészeti karakterének megőrzése, továbbfejlesztése, visszaállítása érdekében. A helyi védelmű területen belül 
védett az utcahálózat szerkezete, az utcák szélessége, a telekstruktúra, az oldalhatáros beépítési mód, illetve a 
településkarakter, amely a népi építészet jellegzetességeinek továbbélését segíti elő, a korabeli településmag 
területén. A helyi védelmű területen belül a népi építészeti hagyományokat őrző lakóépületeket az eredeti 
formájukban kell fenntartani, illetve visszaalakítani. Ezen a területen az új lakóépületek tömegalakítása, 
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tetőformája, nyílásosztása, homlokzati anyaghasználata és vakolatszíne illeszkedjen a településen lévő 
hagyományos népi lakóházakéhoz. A népi lakóházakon Endrefalván, valószínűleg szlovák hatásra a nyeregtető, 
illetve a csonka kontytető terjedt el, ellentétben a környező települések jellegzetes „palóckontyos”, oromzatos 
kontytetős épületeivel. 
A helyi védelmű területen az épületek tetőszerkezete csak hagyományos oromzatmagasságú nyeregtető lehet, 
40-45 °-os tetőhajlásszöggel, natúr színű íves vágású cserépfedéssel, lehetőleg tetőfelépítmény nélkül. Az 
épületek homlokzata csak simított homlokzatvakolat lehet fehér színben. Ezen a területen a kerítések végükön 
hegyezett, kétfelé hasított gömbfából, vagy fűrészelt lécből épüljenek, sötétbarnára pácolt egységes színben. 
A település régi főutcájának, és a patak túloldalán lévő másik legrégibb utcájának a nyomvonala, és határvonala 
nem változott, a kialakult állapotban fennmaradt. Ezen, legkorábban kialakult utcák nyomvonala és határvonala 
településszerkezeti szempontból szabályozási vonalakkal védendő. 
Helyi egyedi védelem: 

Az országos szintű védelemben nem részesülő értékes építészeti emlékeket javasoljuk helyi egyedi védelemben 
részesíteni. 
A községnek már 1332-ben már volt temploma, amely a törökök alatt elpusztult. 1705-ben újat építettek, 
boltozott szentéllyel , 1761-ben  megújították. Ezt is lebontották. A mait 1901-ben építették. Egy régi harangja 
van, melynek felirata: „Fudit Josephus Hornung Pestini 1842.” 
A település központjában, található néhány, a településre jellemző népi lakóház. Értékes, kúria jellegű épület az 
Óvoda és a Polgármesteri hivatal épülete. Ezeket az épületeket építészeti értékei miatt javasolt helyi 
védelemben részesíteni : 

1. R.k. templom, (405 hrsz.) 
2. Óvoda épülete (Besztercebányai út 29.) 

3. Polgármesteri Hivatal épülete (Besztercebányai út 53.) 

4. Népi lakóház (Béke út 25.) 

5. Népi lakóház (Dankó Pista út 2.) 
6. Népi lakóház (Május 1. út 7.) 

7. Népi lakóház (Csurgó út 6.) 
A település területén elszórva megtalálhatók a népi építészet hagyományait őrző nyeregtetővel, tornáccal épült 
kő illetve vályogházak. Ezen épületekről a teljesség igényével fotódokumentáció készült, melyet a 2. számú 
melléklet tartalmaz. Az épületek közül a fentieken túlmenően bármelyik javasolható helyi védelemre, ennek 
kiválasztásánál a tulajdonosok hozzájáruló nyilatkozata szükséges. 
Hatáselemzés: 
A településen műemlék épület, vagy műemléki védelemre javasolt épület nem található, ezért műemléki 
környezet kijelölésére nem került sor. 
Településszerkezeti terv: 
(1) A település arányos és fenntartható fejlesztésének érdekében új építési telkeket elsősorban a beépítésre 

szánt területen belül kell kialakítani. A különböző rendeltetésű tartalék beépítésre szánt területek 
felhasználását, beépítését csak a meglévő beépítésre szánt területek felhasználását, beépítését 
követően lehet megkezdeni. 

(1) Jelentősebb egybefüggő lakóterületet kell kialakítani a település keleti oldalán, a Rákóczi út és Szondy út 
sarkán, meglévő beépítésre szánt területen belül, valamint a település nyugati oldalán, a 
Besztercebányai út déli oldalán, meglévő beépítésre szánt területen, illetve a Besztercebányai út és 
Május 1. út közötti telektömbben, részben beépítésre nem szánt terület igénybe vételével. 

(2) Jelentősebb kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezetet kell kialakítani a belterület mellett lévő TSZ 
major területének É-NY-i oldalán, illetve a Dankó Pista út déli végén, beépítésre szánt területbe vonással. 

(3) A sportpálya melletti területen iskola építésére alkalmas területet kell biztosítani településközpont 
vegyes övezeti besorolással, meglévő beépítésre szánt területen belül. 

(4) A temető nyugati irányú bővítését kell biztosítani, mezőgazdasági területek beépítésre szánt területbe 
vonásával, az önkormányzat részére történő elővásárlási jog biztosításával. 

(5) A volt homokbánya területének rekultivációjával, beépítésre szánt területbe vonással zöldfelület 
kialakítását kell megvalósítani. 

(6) Tartalék lakóterületet kell kialakítani a Besztercebányai úttól északra, részben beépítésre nem szánt 
terület igénybe vételével, illetve a Kossuth út és Szondy út beépítetlen oldalának beépítésre szánt 
területbe vonásával, az önkormányzat részére történő elővásárlási jog biztosításával. 

(7) Tartalék kereskedelmi szolgáltató gazdasági területet kell kialakítani a belterület mellett lévő TSZ major 
területének déli oldalán, beépítésre szánt területbe vonással. 
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(8) A Ménes-patak északi partján a 22 számú főút belterületi szakaszának kiváltására elkerülő út 
nyomvonalat kell kijelölni. 

 
- Településfejlesztési koncepció : 

A településfejlesztési koncepció részletes célkitűzései 
A település lakosságmegtartó képességének javítása, a helyi adottságokat kiaknázó gazdasági struktúra 
kialakítása, a munkahelyek megőrzése és új munkahelyek teremtése érdekében: 

(1) hosszú távon elérendő célok (figyelembe véve a lakosság megélhetését, ellátását biztosító gazdasági 
érdekeket) : 
a) Új munkahelyek létesítése a környezetvédelemre vonatkozó előírásokkal összhangban, 

ipartelepítésre alkalmas területek kijelölésével. 
b) A megtermelt mezőgazdasági termékek helyben történő feldolgozási szintjének emelése. 
c) A gyengébb minőségű, nagy lejtőmeredekségű talajok erdősítése, gyepesítése, legelőre 

alapozott állattartásra, a természet védelemre vonatkozó előírásokkal összhangban. 
(2) középtávon elérendő célok: 

a) A kisüzemi, családi jellegű mezőgazdasági termelés (állattenyésztés és növénytermesztés) 
segítése az arra alkalmas külterületi termőföldeken. 

b) Bogyós gyümölcsök telepítése, öntözéses zöldség- és gyümölcstermesztés, elsődleges 
feldolgozás, csomagolás feltételeinek megteremtése. 

c) Hagyományos feldolgozási módok beindítása (aszalás, lekvár, befőtt készítés), mézfeldolgozás, 
csomagolás, értékesítés. 

d) A kisállattenyésztés fejlesztésének elősegítése. 
(3) rövid távon elérendő célok: 

a) A vállalkozók, munkanélküliek és helyben élő aktív korosztály részére nyelvtanfolyamok, 
számítástechnikai tanfolyamok, bogyós gyümölcs és gyógynövény termesztési, kézműipari, 
vállalkozási ismereteket nyújtó tanfolyamok és a falusi turizmusra, vendéglátásra való szakmai 
felkészítő tanfolyamok szervezése. 

b) Az erdőterületek növelése, minőségi javítása, az erdőgazdasági, természetvédelmi, szociális és 
üdülési célú fejlesztésére alkalmas területeinek kijelölése, az erdőtelepítések, erdőfelújítások 
elvégzése. 

c) A biotermékek, gyümölcsök és gyógynövények termesztésének, erdei termékek gyűjtésének, 
illetve értékesítésének megszervezése, szükség esetén agrárszövetkezet létrehozásával. 

d) Hagyományos népi mesterségek elterjesztése, kézműipari termékek készítése, értékesítése, a 
természetes alapanyagok helyben történő előállításával. 

 
A lakosság szociális, egészségügyi ellátásának javítása, a népesség demográfiai fejlődésének elősegítése, 

az egészséges lakókörülmények kialakítása érdekében: 
(1) hosszú távon elérendő célok: 

a) A komplex szociális ellátás biztosítása érdekében az igényeket kielégítő hatékony szociális 
ellátási rendszer kiépítése. 

b) A mindenkori igényeket kielégítő mennyiségű, megfelelő méretű és tájolású, teljes 
közművesítéssel ellátott építési telek kialakítása az egészséges, jó benapozottságú lakóépületek 
elhelyezésére. (folyamatos feladat) 

c) Több alkalmas lakóterület kialakítása során a piaci igények és az építési költségek mérlegelését 
követően a sorrendet az alábbi szempontok szerint kell felállítani: gazdaságos 
közművesíthetőség, az alapellátást biztosító intézmények-szolgáltatások közelsége, gyengébb 
minőségű talajok igénybe vétele. 

(2) középtávon elérendő célok: 
a) Az egészséges lakókörülményeknek és egyéb követelményeknek meg nem felelő lakótelkek, 

előírásoknak megfelelő átalakíthatósága és szabályos beépíthetősége biztosítása. 
b) Az igények felmerülése esetén szociális földprogram kidolgozása. 
c) Idősek bentlakásos otthonának kialakítása. 

 
(3)  rövid távon elérendő célok : 
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a) Idősek klubja, szociális étkezés, házi segítségnyújtás szervezése, fejlesztése, működési 
feltételeinek korszerűsítése. 

b) A helyben letelepedő fiatal házasok első lakás építéséhez kamatmentes kölcsön illetve telekár 
kedvezmény biztosítása. 

c) Az orvosi rendelő felszereltségének javítása. 
 

A lakosság fizikai, szellemi és lelki igényeinek kielégítése érdekében: 
(1) hosszú távon elérendő célok (tekintettel a családok, a fiatalok, az idősek, a korlátozott képességűek 

igényeire, az oktatás, a sport, a szabadidő, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak működési 
feltételeinek lehetőségeire): 
a) A legkorszerűbb követelményeket kielégítő új általános iskola és tornaterem építése. 
b) Klubkönyvtár tetőtér beépítésével és korszerűsítésével új polgármesteri hivatal kialakítása, és a 

jelenlegi polgármesteri hivatal épület más célú hasznosítása. 
(2) középtávon elérendő célok: 

a) Új közösségi ház építése a közművelődési lehetőségek bővítése érdekében. 
b) Az óvoda felújítása, fűtés korszerűsítése, felszereltség javítása. 
c) A település lakóterületeinek közterületein játszóterek és pihenő parkok kiépítése, 

karbantartása. 
(3) rövid távon elérendő célok: 

a) A sportlétesítmények fejlesztése, a homokbánya rekultivációval játszótér, sportpálya kialakítása, 
illetve sportrendezvények szervezése a fiatalok, a családok és az idősek részére. 

b) Az önszerveződő különböző érdeklődési területű csoportok, egyesületek megalakításának, 
működési feltételeinek elősegítése. 

c) Művelődési ház fűtés korszerűsítése, felújítása, felszereltség javítása. 
d) A kulturális örökség ápolása érdekében a közösségi házban, vagy egyéb önkormányzati 

tulajdonú épületben helyet kell biztosítani önszerveződő civil szervezetek, hagyományőrző 
együttesek, csoportok működéséhez, a gyerekek néptánc oktatásához. 

e) Intézmények udvarán, környezetében zöldfelületek fejlesztése, gondozása. 
f) Jelenlegi polgármesteri hivatal épületének felújítása, tetőcseréje, fűtés korszerűsítése. 
g) A lakosságot ellátó üzletek, szolgáltatások fejlesztésének elősegítése. 

A település infrastruktúra-hálózatának kialakítása, fejlesztése érdekében : 

(1) hosszú távon elérendő célok ( a korszerű követelmények teljesítésével ) : 
a) Az országos és megyei területrendezési tervekben szereplő térségi úthálózat fejlesztés 

lehetőségének megteremtése. 
b) Elkerülő út nyomvonalának kijelölése, az elkerülő út megépítése. 
c) A belterületi úthálózat és járdák minőségi, mennyiségi fejlesztése. (folyamatos feladat) 

(2) középtávon elérendő célok: 
a) Patakmeder szabályozás, valamint a bel- és csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése, burkolása. 
b) Természetes alapanyagokból készült, egységes, esztétikus útbaigazító táblák, túraútvonalakat 

jelző térképek, információs táblák elhelyezése. 
c) Kerékpáros, lovas és túra útvonalak, természetvédelmi tanösvények kiépítése, fenntartása. 

(3) rövid távon elérendő célok : 
a) Közintézményi parkolók építése, javítása. 
b) Faszerkezetes, esztétikus megjelenésű fedett buszvárók kiépítése. 
c) A fejlesztésekhez kapcsolódó infrastruktúra-hálózatok kiépítése. 

 

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 
Endrefalva Község Önkormányzata az alábbi térségi társulások tagja: 

 
� Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal 
� Endrefalvai Közös Önkormányzati Hivatal, Körzeti ügyintéző foglalkoztatására létrejött társulás 
� Endrefalva-Szécsényfefalu-Pilíny Közoktatási Intézményfenntartói Társulás 
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� Szécsény Kistérség Önkormányzatainak Többségi Társulása  
� Szécsény és Környéke Önkormányzatainak Társulása 
� Szécsényi Szenyvíz-Agglomerációs Önkormányzati Társulás 
� Szécsényi Kistérség Humánszolgáltató Intézményfenntartó Társulása 
� Kelet-Nógrád Társégi Hulladékgazdálkodási Társulás 
� Polgárvédelmi Társulás   

 

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

 
A települési esélyegyenlőségi program elkészítéséhez az ÁROP-1.1.16.-2012-2012-0001 azonosító számú 
„Esélyegyenlőség elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása” című projekt keretében a Tűr István Képző és 
Kutató Intézet megbízásából szervezett képzés, a munkavégzéshez biztosított HEP sablon, segítő táblázatok, 
2/2012. (VI.5.) EMMI rendelete a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályiról alapján 
készült. 
A helyzetelemzés elkészítéséhez a KSH, a TEIR, a helyi adatforrások /önkormányzat, oktatási és szociális 
intézmények, egészségügyi alapszolgáltatás biztosították az adatokat. 
Nem történt külön adatgyűjtés és elemzés a romák, a nők, a fogyatékkal élőkről. 
Endrefalva 1310 lélekszámú település, ezért esélyegyenlőségi szempontból érintett társadalmi csoportok 
helyzete viszonylag jól követhető. 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

 
Egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Ma már nem csak tudományos fogalom a szociológiában, 
de a hétköznapi élet jelensége.  
Azt jelenti, - amikor valaki vagy valakik tartósan a létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, 
hogy ebből önerőből kilépjenek.    
A mészszegénység okai rendkívül összetett, többek között társadalmi, gazdasági hátrányok, település 
elhelyezkedési hátrányok, fővárostól való távolsági hátrány, foglalkoztatottságbeli, iskolai, képzettségbeli 
hátrányok, melyek súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek, melyeket a jóléti ellátásokkal kezelni nem lehet. 
A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási táplálkozási körülményekben, az érintettek 
egészségi állapotában is jelentkezik.  
A szegénység szempontjából meghatározó a családok gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység. 
 
 
Endrefalva község nem volt ellátva munkahelyekkel, a rendszerváltás előtt sem, de a megyében lévő városokban 
/Salgótarján, Szécsény, Balassagyarmat stb./ működő gyárakban, üzemekben, építőipari vállaltoknál dolgoztak az 
emberek. Az utazásuk menetrendszerinti autóbuszokkal történt, melyre támogatást kaptak.  
A munkáltatók képzettségüknek megfelelő munkakörben helyzeték el Őket. 
Ezáltal biztosított volt számukra, családjaik számára a biztonságos megélhetés. 
Helyben csak termelőszövetkezet biztosított mezőgazdasági munkalehetőséget /állattenyésztés, 
növénytermesztés/  
Ebben az időben a munkahelyeken vegyesen dolgoztak romák és nem romák. Nem volt jellemző a cigánykérdés. 
Egyenrangú félként kezeltek minden dolgozót. 
Természetesen az iskolai végzettség meghatározta a munkakörök betöltését, ebből adódóan a bérezés is ennek 
megfelelően történt. 
A rendszerváltás követően megszűntek a beruházások, felszámolták az építőipari vállalatokat, ezáltal első körben 
váltak munkanélkülivé az építőiparban dolgozók. Az építőiparban dolgozók nagytöbbsége segédmunkát végző 8. 
általános iskolai végzettségnélküliek, és 8. általános iskolát végzettek dolgoztak. 
Ezek az emberek már nem tudtak elhelyezkedni, ugyanis a még működő gyárakban, üzemekben, vállalatoknál 
csak szakképzett munkaerőket alkalmaztak.  
Kb. 10 év alatt minden munkahelyet megszüntettek, ami a közeli városokban foglalkoztatta az embereket. Így a 
település munkanélkülisége egyre jobban emelkedett. 
Felszámolták a jól működő termelőszövetkezetet is, az ott dolgozóknak sem volt már munkahelye. 
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Endrefalva községben nem volt jellemző a roma és nem roma lakosság megkülönböztetése. Munkanélkülivé vált 
a roma és nem roma lakosság is. Ismételt elhelyezkedésre a beszűkült munkaerő-piaci lehetőségek mellett nem 
sok esélye az egyéneknek. 
Az első években a munkanélkülivé válás nem okozott hatalmas életszínvonal romlást, mivel a munkanélküli 
járadék összege és ideje jelentősen több volt a mainál. 
A tanulási lehetőségek is jobbak voltak, a Munkaügyi Központ támogatásával jelentős számban bejutottak a 
tanulni vágyók alapfokú, középfokú képzésekre. Ezzel növekedett az elhelyezkedési esélyük a munkaerő-piacon. 
Az utóbbi években tovább romlott a helyzet, a megye hátrányos helyzetbe került, szinte minden nagyobb 
munkalehetőség megszűnt, képzésekre a támogatások minimálisra csökkentek, az ellátások időtartama és 
összege jelentősen lecsökkent. 
Ezáltal az egyének, családok életszínvonala rohamosan romlott és folyamatosan süllyed tovább a 
mélyszegénységiig. 
Ez jellemző a roma és nem roma lakosságra egyaránt. Ha külön vizsgálják a roma és nem roma lakosság közül a 
mélyszegénységben élők arányát, természetesen a roma lakosságé jóval magasabb lesz. Ez csupán abból adódik, 
hogy Endrefalva kb. 80 %-a cigány kisebbséghez tartozik.   
 
 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 
 
A lakosság jövedelmi helyzetét a nyilvántartott álláskeresők arányával, valamint a lakásfenntartási támogatásban 
részesülők számának növekedésével lehet jellemezni. 
 

180 napnál rég ebben munkanélküliek aránya

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

nők férfiak ös s z es en

 



T ámog atás ban rés z es ülők (fő)

0

50

100

150

200

250

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

L akás fenntartás i támogatás ok Adós s ágc s ökkentés i támogatás ok

 
 
2010. évben nagymértékben megnövekedett a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma a nőknél 
és a férfiaknál egyaránt. A regisztrált munkanélkülieknek 34 %-át jelenti. 
Ennek függvénye, hogy az egyének, családok egyre jobban elszegényedtek, szociális helyzetük rohamosan 
megromlott. 
Ebből adódnak a befizetési hátralékok, közüzemi szolgáltatások kikapcsolása. A kikapcsolás elkerülését próbálja 
az Önkormányzat a lakásfenntartási támogatás nyújtásával csökkenteni. 
Látszik a diagramon, hogy 2008. évtől folyamatosan emelkedett a támogatásban részesülők száma, de a 
legnagyobb emelkedés 2012. évben történt.  
 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 
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Endrefalva aktívkorú lakónépességéből nagy számú az álláskeresők aránya. 
A legmagasabb arányszám 24 %  2010. és 2012. évben volt. 



 24 

A diagram azt mutatja, hogy a férfiak esetében nagyobb (26 %) a nyilvántartott álláskeresők száma, mint a 
nőkénél (22 %). Ezek a %-os eltérések arányban vannak a vizsgált népesség (15-64 év közöttiek) számával.  
Probléma: Nő az álláskeresők száma, ezen belül a pályakezdő munkanélküliek száma 

 
 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 
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Látható a diagramon, hogy 2009. évben volt a munkanélküliek száma a legmagasabb (294 fő, majd csökkenő 
tendencia következett 2010. éven (258), 2011. évben (232) fő. 
Ez egy 1300 fős településen magasnak mondható. 
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A mélyszegénységbe vezető út a tartós munkanélküliség. 
Legnagyobb problémát az jelenti, hogy a településen a regisztrált munkanélküliek közül a tartós munkanélküliek 
száma rendkívül magas.  
2012. évben 40 %-os a nők és férfiak esetében egyaránt.  
A magasabb 60 % -os 2008. évben volt. 
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2012. évben a tartós munkanélküliség arányának növekedését nagymértékben befolyásolta az, hogy 2011. 
évben nem kapott az Önkormányzat a Munkaügyi Központtól támogatást a foglakoztatásra. 
1310-fős településnél a nyilvántartott munkanélküliek száma is kimagasló 338 fő, ebből 155 fő nő és 183 fő férfi. 
A tartós munkanélküliség juttatja leginkább az egyéneket, családokat a mélyszegénységbe. A hosszantartó kevés 
jövedelem a család megélhetését is nehezen biztosítja. Gyógyszerekre, közüzemi számlák, hitel tartozások 
befizetésére nem jut.  Ezzel párhuzamosan romlik a személyi és környezeti higiénia, ugyanis a több hónapos 
közüzemi hátralékok miatt az elmúlt két évben egyre több lakásban kapcsolták le az áramot, a gázt, kötötték le a 
vizet.  Egyre nehezebb a téli tüzelő megoldása, télen egy helységbe tömörülnek a családok, mert csak ennyit 
tudnak fűteni. A családi házak állaga romlik, nincs anyagi fedezet a felújításra, karbantartásokra. Már elindult a 
folyamat, hogy egyre több ingatlan a hátralékok miatti banki tulajdonba történő kerülése, szerencsés esetben a 
volt tulajdonosok kedvezményes bérleti díj ellenében elkerülik a kilakoltatást. 
 
Probléma: tartós munkanélküliek magas száma 
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Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma (18-29-éves ) a településen nagyon magas. 2008-2009-2010 évben 
a férfiak aránya kimagaslóan nagy. 2011-ben jelentős csökkenés következett be a férfiak esetében, a nők aránya 
nem sokat változott a négy év folyamán.   
A pályakezdő fiatalak nagyon rossz elhelyezkedési eséllyel rendelkeznek. Ez egyaránt negatív kihatású a 
megélhetésük mellett a családalapításra, az életvitelükre.  Nem szoknak bele a munkába, nincs kialakított 
rendszeres napirend, életritmus a mindennapi életükbe.  Ezek a negatívumok a gyermekeknél is tükröződnek. 
 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 
 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

15 éves és idősebb lakosság száma 
összesen 

15-X éves legalább általános 
iskolát végzettek száma 

általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15-x évesek száma  
év  

összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 

2001 923 488 435 697 341 356 226 24,5% 147 30,1% 79 18,2% 

2011 1020 521  499  811 410 401 209 20,5% 111 21,3%  98 19,6%  

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás         
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Iskolai végzettséget tekintve a településen elmondható, hogy legnagyobb részben 8. általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők élnek. 
A munkanélküliek iskolai végzettségi mutatói is ezt tükrözik. 
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Sajnos, hogy 8. általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők még mindig vannak, ha kevés (11 %) arányban is. 
A regisztrált munkanélkülieket nagy többségét a 8. általános iskolai végzettségűek 67 %) alkotják. Elhelyezkedési 
esélyük nagyon kevés,   
A munkanélküliség azonban nem kerüli el a 8. osztálytól magasabb egyéneket sem, arányuk 2012. évben 22%-ra 
emelkedett. Ez egyértelműen tükrözi a településünk hátrányos helyzetét, valamint a továbbtanulás 
ellenmotiváltságát okozza.  
A továbbtanulók eredményes végzettjeiről, valamint a felnőttoktatásban résztvevőkről nincs adat. Az adatok 
hiányában nem lehet a település iskolázottságáról pontos adatokat kimutatni.      
 

c) közfoglalkoztatás 

 

K öz fog lalkoz tatottak s z áma (fő)

0

10

20

30

40

50

60

70

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

K öz foglalkoz tatottak s z áma K öz foglalkoz tatott romák s z áma

   
 
Az önkormányzat közfoglalkoztatási programjának meghatározó szerepe van a helyi munkaerő 
foglalkoztatásban. 
2010. évben volt a legnagyobb mértékű a helyi közfoglalkoztatás, 2011-ben csökkent, 2012-évben pedig 1 %-ra 
visszaesett. Ez a közfoglalkoztatási hiány a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek mutatójában is 
látszik. 
Az önkormányzat szívügyének tekinti a közfoglalkoztatás minél nagyobb számban történő szervezését, ám a 
Munkaügyi Központ ezt évente keretösszegek, főkre behatárolja.   

 

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. 
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, 
helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) 



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

év 

regisztrált 
vállalkozás-ok 

száma a 
településen 

Kiskeres-
kedelmi 
üzletek 
száma 

vendéglá-
tóhelyek 

száma 

állami 
szektorban 
foglalkozta-

tottak száma 

kivetett 
iparűzési 

adó 

befizetett 
iparűzési 

adó 

működő 
foglalkoz-

tatási 
program-
ok száma 
helyben 

foglalkoz-
tatási 

program-
okban 
részt 

vevők 
száma 

2008 77 8 0 n.a. 3.011.951 2.712.065 n.a. n.a. 

2009 30 11 0 n.a. 2.186.100 1.854.430 n.a. n.a. 

2010 92 10 0 n.a. 7.544.000 7.502.195 n.a. n.a. 

2011 87 7 0 n.a. 9.855.615 8.728.437 n.a. n.a. 

2012 79 7 0 n.a. 9.170.810 6.654.790 n.a. n.a. 

Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat adatai      
 
Településünkön az utóbbi három évben folyamatosan csökken a regisztrált vállalkozások száma.  Ezek többsége 
egyéni vállalkozások, vagy olyan kisvállalkozások, amelyek csak családtagokkal végzik tevékenységeiket. 6 
vállalkozás van, akik munkalehetőséget tudnak biztosítani a lakosság kis hányadának. Ezek mellett működnek 
még néhányan, akik szezonális munkalehetőséget biztosítanak kevés embernek Nagy vállalkozások nincsenek. 
A nagy számú munkanélküli lakosság elhelyezkedési esélye kilátástalan a településen. 
Ezért is hárul az önkormányzatra nagy teher a munkanélküliek közfoglalkozásának megszervezésére. 
Vendéglátóhelyek nincsenek, 4 üzlet egyéni-családi vállalkozásban működik, egy üzlet COOP üzletlánchoz 
tartozik.     
 A közeli városok nagy létszámmal működtetett munkahelyeit megszüntették, csak kevés létszámmal 
foglalkoztatott munkahelyek vannak, ahol az ott élő embereket alkalmazzák.  
 
 

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő 
programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 

 
 
A képzéseket a Munkaügyi Központ szervezi, Ők kapnak erre támogatást. 
A képzések száma évente csökken, bekerülési lehetőség nagyon kevés. Sokan jelentkeznek a képzésekre, 
elmennek az alkalmassági felvételre, de nem kerülnek be, ugyanis megyei szintű a képzés és kis létszámmal 
indítanak oktatásokat.  
Ebben a hátrányos megyében a meglévő képzések minimális embernek javítják a munka- erőpiaci esélyét. 
Szükséges lenne összegyűjteni azon munkahelyeket és szakmákat, melyek hiányként jelennek meg és ehhez 
indítani a képzéseket.   
 

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. 
felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási 
programok) 

 
Településen nincs, környéken sem ismert. 

 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 
történő foglalkoztatása 

 
A településen nincs roma és nem roma lakos nyilvántartva. A munkanélkülieket vegyesen alkotják romák és nem 
romák. Természetesen a közfoglalkoztatásban is vegyesen kerülnek be romák és nem romák, foglalkoztatásuk 
módja, helye, beosztásuk, bérezésük egyenlő.  
Az önkormányzat saját fenntartású intézményében évek óta folyamatosan van foglalkoztatva takarítónőként, 
dajkaként, szociális gondozóként több roma származású egyén. 
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h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
Nem ismeretes. 

 

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

 
1993. évi III. számú törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 25 %-a és 47 %-a alapján a szociálisan 
rászoruló személyek részére a következő pénzbeli és természetbeni ellátási formák adhatók: 
- Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, 

ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, átmenti segély, temetési segély. 
- Természetbeni ellátások: köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, 

adósságkezelési szolgáltatás.   
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A segélyezettek száma a településen 2008. évtől magas, voltak évek, amikor kismértékben csökkent a számuk, 
2012. évben azonban nagymértékben megemelkedett. 
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Álláskeresési járadékra jogosultak száma 2008. évben volt a legmagasabb 27 fő, 2009. évben lecsökkent 19 fő-re. 
2010-ben ismét megnövekedett 21 főre.  A növekedés jó eredményt mutat, ugyanis álláskeresési támogatást 
munkaviszony megszűnése után állapít meg a munkaügyi központ. 2011-től jelentősen csökkent az álláskeresési 
támogatásban részesülők száma, ami azt mutatja, hogy ez idő alatt nem növekedett a munkaviszonyban lévők 
száma. 
 

E llátottak s z áma (fő)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

S egélyez ettek s z áma Támogatottak s z áma J ogos ulatlanok s z áma Támogatás tól megvontak s z áma

 
 
A regisztrált munkanélküliek közül azok részesülnek szociális segélyben, akik egészségkárosodás miatt, állapotuk 
/terhesség/ vagy koruk /a rájuk irányadó nyugdíjkorhatárt megelőző 5 év/ miatt nem kötelezhetőek a 30 nap 
ledolgozására, közfoglalkoztatásra nem vonhatók be. 
Ezeknek az egyéneknek a száma elenyésző 2008-ban 8 fő, 2009-ben megnövekedett 44 főre, 2010-ben 29 főre 
csökkent, majd 2011-ben 2- re, 2012-ben 1 fő volt. 
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Endrefalván az álláskeresők száma az utóbbi négy évben jelentősen megnőtt. A nők férfiak együttes mértéke alig 
kevesebb 25%-nál. 
A férfiak aránya magasabb valamivel a nőkétől, ami annak tudható be, hogy a nők egy része GYES-en, GYET-en 
van, valamint a lakónépesség aktív korú tagjai közül a férfiak száma magasabb. 
 



3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 
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A településen családi házakban élnek az emberek. 
2008-2009-évben 455 lakás volt nyilvántartva. 2011. évben 257-re emelkedett és azóta nem változott.  
A meglévő házak egy része nagyon régi épület, a másik részük a rendszerváltás előtt, illetve ezt követően épült 
szociálpolitikai kedvezmény igénybevételével. 
A szociálpolitikai kedvezmény megszüntetése, valamint az egyének jövedelmi helyzetéknek romlása leállította a 
lakásállomány növekedését.    
A régi lakások állapota egyre inkább romlik. A mélyszegénységben élő családok, egyének nem tudják javítani, 
sem kívülről sem, belülről. A településen közel 10 nagyon rossz állapotú ház van. Régi parasztházak, melyeket a 3 
éve az árvíz elöntött, azóta a benne élők rossz szociális helyzetük miatt nem tudták helyrehozni. Ezóta a házak 
állaga tovább romlott. A régi tetőszerkezet korhadt, cserepek repedezettek, hiányosak, a falakról a vakolat 
levállott, a pillérek, tartó oszlopok megmozgósodtak, nyílászárók tönkrementek. 
Egy-két éven belül szükséges a felújításuk, mert ennek hiánya miatt lakhatatlanná válnak. 
A benne élő egyének, gyermekes családok elhelyezése súlyos problémát okoz. 
Probláma: 10 ház felújítása meglévő munkaerőből 



a) bérlakás-állomány 
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Az önkormányzat egy bérlakással rendelkezik, amely a háziorvosnak van kiadva. 

 

b) szociális lakhatás 

 
Szociális lakásállománnyal az önkormányzat nem rendelkezik. 

 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 
Egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlan nincs nyilvántartva. 

 

d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság 

 
Elégtelen lakhatási körülmények 10 család esetében ismert, közel állnak a veszélyeztetett kategóriához.  
A településen nincs hajléktalan.  



e) lakhatást segítő támogatások 
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f) eladósodottság 

 
A tartós munkanélküliség, a családok megélhetési körülményeinek gyors visszaesése egyre több nehézséget okoz 
a közüzemi díjak időben történő teljesítésben. Egyre növekszik azon családok száma, akiknél kikapcsolásra 
kerültek a közüzemi szolgáltatások /áram, víz, gáz/ Nem kis gondot okoz a tüzelő beszerzése /fa.  
 
 1993. évi III. számú törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 38. §-a a lakásfenntartási támogatás - 
a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló 
helység fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. 
 
Az önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt azon személyeknek, akik szociális helyzetük miatt a közüzemi 
szolgáltatások kikapcsolásra kerültek, illetve hátralékaik miatt a kikapcsolás veszélye fenyegeti őket. 
A diagram azt mutatja, hogy a lakásfenntartási támogatás 2008. évtől drasztikus gyorsasággal megemelkedett. 
2008. évben még csak 83 fő részesült lakásfenntartási támogatásban, 2012.évben már számuk 202 főre 
emelkedett. 
 
A településen az adósággal rendelkezőkről nincs nyilvántartás, adósságkezelési támogatás fedezethiánya miatt a 

településen nem működhet. 
 

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi 
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés 
bemutatása 

 
A településen lakóövezeten kívül nincs lakás. 



3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 
 
Endrefalva községben telepek, szegregátumok nincsenek. 

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

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

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
b) a fogorvosi alapellátásról, 
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 
d) a védőnői ellátásról, 
e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 
 

Az önkormányzat ezeket az ellátásokat az alábbiak szerint biztosítja: 
a) háziorvosi ellátás - munkanapokon igénybe vehető felnőtteknek, gyermekeknek  
b) fogorvosi alapellátás – más településen munkanapokon 
c) alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás munkanapokon du. 17.00-8.00-ig valamint szabad és 

munkaszüneti napokon 
d) védőnői ellátás a településen munkanapokon 
e) iskola-egészségügyi ellátását a háziorvos és a védőnő látja el 

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

év 
Felnőttek és gyermekek 

részére tervezett háziorvosi 
szolgálatok száma 

Csak felnőttek részére szervezett 
háziorvosi szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

2008 1 0 0 

2009 1 0 0 

2010 1 0 0 

2011 1 0 0 

2012 1 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   

 
A településen a háziorvosi ellátást egy háziorvos látja el a felnőttek és gyermekek részére.   

 

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

 
A gyermekek szűrővizsgálata a háziorvos és védőnő által folyamatosan biztosított. 
A felnőttek esetében ez nem jellemző. 
Mammográfiai szűrővizsgálatra 3 évente 45 év felettieket a szakellátás behívja. 
A védőnő, a nők részére méh-nyakrák szűrést végez 3 évente.  
Egyéb szűrővizsgálat nincs szervezett formában. Az egyénnek kell gondoskodnia ezekről a vizsgálatokról, ami 
nem egyszerű. Időpontkérés a szakrendelőtől és a háziorvostól beutaló kérés.      
 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 
Szakorvosi javaslatra történik. 
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d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 
Közétkeztetést igénybe vevők /óvodások, iskolások/ részére biztosított. 

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés 

 
Elsősorban az iskolások számára szervezett programok keretében biztosított. 

 

f).személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 
Endrefalva Község Önkormányzata a rászorultak szociális alapellátásának biztosítása érdekében működteti 2005-
től az Alapszolgáltatási Központot, mely az alábbi szociális ellátásokat nyújtja:  

a) szociális étkeztetés  
b) házi segítségnyújtás 
c) családsegítés önkéntesen 

d) nappali ellátás – idősek klubja     
 
- Családsegítés: 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló tv. 64. § - a családsegítés a 
szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok 
számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési 
képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 
Családsegítés szolgáltatását nehéz helyzetben lévők, problémákkal küszködő egyének, családok veszik igénybe.  
2008. évben 81 fő a kliensek száma 125 az éves forgalom 
2009. évben 118 fő a kliensek száma 215 az éves forgalom 
2010. évben 159 fő a kliensek száma 305 az éves forgalom 
2011. évben 114 fő a kliensek száma 295 az éves forgalom 
2012. évben 90 fő a kliensek száma 203 az éves forgalom 
A kliensek kb. 70-75%-át a 35-61 év között inaktív keresők alkotják. 
 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 
szolgáltatások nyújtásakor 

 
A szolgáltatások nemre, korra, fajra mindennemű megkülönböztetés nélkül biztosított az ellátást igénylők 
részére. A szolgáltatás biztosított az 1993. évi III. számú törvény a szociális igazgatásról és ellátásokról szabálya 
szerint. 

 

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az 
egészségügyi ellátórendszer keretein belül 

 
Pozitív diszkrimináció sok esetben jellemző a családsegítés szolgáltatásánál. Ennek oka, hogy az alacsony iskolai 
végzettséggel rendlelkező, a munka világából tartósan kiszoruló mély szegénységben élő egyéneknek, 
családoknak nagyobb és gyorsabb segítségre van szükségük, mint a jobb körülmények között élő egyéneknek, 
családoknak. 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

 
A közösségi élet megnyilvánulásai egyre ritkábbak. A szervezett programokon a lakosság kis része vesz részt. Az 
emberek érdektelenné váltak, elfásultak a mindennapos problémáktól, kilátástalanságtól. A szervezett 
fórumokon alig van résztvevő.  
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b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) 

 
A településen etnikai konfliktus nem volt, itt mindig egyetértésben éltek a romák a nem romákkal. 

 

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

 
Az Endrefalvi Roma Nemzeti Önkormányzat által két beteg gyermek anyagi segítésére szervezett jótékonysági 
kulturális napon kevés létszámmal jelentek meg romák és nem romák egyaránt. Önkéntes munka nem jellemző. 

 

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

 
Endrefalván 2003. óta működik a kisebbségi önkormányzat, jelenlegi neve Endrefalva Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat /ERNÖ. 
Endrefalva Község Önkormányzatával együttműködési szerződésük van, ezen kívül minden önkormányzat által 
működtetett intézménnyel külön együttműködési szerződésben állnak. Az önkormányzati, intézményi 
rendezvényeken aktívan részt vesznek. Segítik a rendezvények lebonyolítását, e mellett anyagiakkal is 
hozzájárulnak. 
Pályázatokat nyújtanak be rendezvények kulturális programok szervezésére. 
Évente megrendezik a hagyományőrző „ROMA NAP-ot”  
Szerveztek jótékonysági kulturális napot beteg gyermekek megsegítésére. 
Évek óta működtetik a roma hagyományőrző tánccsoportot, mellyel a település és más település rendezvényein 
szoktak fellépni. Lehetőség esetén versenyen voltak, díjat  is nyertek. 
Szintén pályázatból 2 éve működik a „Példakép tábor” ami, halmozottan hátrányos általános iskolás gyermekek 
nyári 1 hetes táboroztatását jelenti. 
A táborban minden ellátást megkapnak a gyermekek, és lehetőségük nyílik a lakóhelyüktől távol új, tartalmas 
élmények szerzésére. 
Lehetőség szerint szerveznek használt ruha, cipő, takaró osztást.  
Minden évben segítik a hátrányos jó tanulmányi eredménnyel rendelkező gyermekeket „MACIKA” ösztöndíj 
hozzájutásával. 
A helyi vállalkozók munkahelyteremtő pályázatát is támogatták.  
Az önkormányzatot folyamatosan tájékoztatják a rendkívüli események, váratlanul felmerülő problémák esetén. 
Igyekeznek segíteni a betegség, és a létfenntartást drasztikusan veszélyeztető körülmények megszüntetésében.  
Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata szerint a település több mint, 80%-a roma származású. A 
településen mindig egyetértésben együtt éltek, romák és nem romák. 



3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

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

 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Nő az álláskeresők száma, ezen belül a pályakezdő 
munkanélküliek száma   

 

Kapcsolat a munkaügyi hivatal kirendeltségével, 
munkalehetőségek  

 Foglalkoztatás elősegítése,  munkaerő-piaci program    
Az érintettek tájékoztatása a munkahelyekről, 

képzésekről, átképzések lehetőségeiről. 
„Első munkahely garancia ” munkaerő-piaci program  

Kiemelkedően magas a 180 napnál régebben 
regisztrált munkanélküliek száma a településen 

Munkaügyi központ kirendeltségével együttműködés 
Érintettek tájékoztatása: értesítés, fórum 

Közfoglalkoztatás szervezése, START program, 
mezőgazdasági munkaprogram 

A településen mélyszegénységben élők közül 10 
családnak nagyon rossz állapotú a háza, pár év múlva 

fennáll a veszélye a lakhatatlanná  váláshoz. A 
családok önerővel nem rendelkeznek. 

10 ház állapotának felmérése, feladatok 
meghatározása, a felmerülő költségek betervezése 

műszaki szakember igénybe vételével. 
Pályázat megírása – szakember: pályázatíró, tervező 

Házak felújítása: kivitelező szakemberek   

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

Állandó népes s ég  - nők
0-14 éves

21%

15-17 éves

5%

18-59 éves

60-64 éves

4%

65 év feletti

16%

 

Állandó népes s ég  - férfiak
0-14 éves

24%

15-17 éves

4%

18-59 éves

59%

60-64 éves

4%

65 év feletti

9%



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

 
Endrefalva népességének 26 % át képezi a gyermekek aránya, 0-14 évesek 290 fő, ebből 154 férfi és 136 nő. 15-
17 évesek száma 56 fő, ebből 26 férfi és 30 nő. 
Ezek a gyermekek jelentik a jövő generációját, ezért Endrefalva Község Önkormányzata fontos feladatának 
tekinti a gyermekek biztonságát, egészséges fejődését. 
Meghatározóak azok az értékek, élmények, tapasztalatok, amik körülveszi Őket, amit kapnak, amit elsajátítanak 
a róluk gondoskodóktól. Elsődlegesen a családjaiktól, majd a másodlagos szocializációs szintér szereplőitől: 
óvoda, iskola közösségétől. 
Az 1997. évi XXXI. számú törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról meghatározza a gyermeki 
jogokat, a róluk való gondoskodás formáit, kötelezettjeit, a fejlődésükhöz szükséges ellátásokat, melyek a 
gyermekek veszélyeztetettségének kialakulását megelőzi, a kialakult veszélyhelyzet megszüntetését segíti és 
elősegíti a gyermek családban történő nevelkedését. 
A gyermekek fejlődését elősegítő pénzbeli támogatások: 

� rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
� rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
� gyermektartásdíj megelőlegezése 
� óvodáztatási támogatás 
� otthonteremtési támogatás 
� kiegészítő gyermekvédelmi támogatás   
 

A gyermekvédelmi törvény meghatározza a személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátásokat, 
szakellátásokat, hatósági intézkedéseket. 
Az alábbiakban felsorolt személyes gondoskodás keretében történő gyermekvédelmi alapellátásokat az 
önkormányzatnak biztosítania kell: 

a) gyermekjóléti szolgáltatás, 
b) gyermekek napközbeni ellátása, 
c) gyermekek átmeneti gondozása. 

 
A gyermekjóléti ellátások célja a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban 
történő nevelésnek elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, a már kialakult veszélyeztetettség 
megszüntetése, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzése.  
 
A gyermekek egészséges fejlődését a veszélyeztetettség akadályozza. 
A gyermekvédelmi törvény meghatározása szerint - a veszélyeztetettség: olyan – a gyermek vagy más személy 
által tanúsított - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, 
értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza. 
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Védelembe vett és  ves z élyez tetett kis korú (fő)
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A veszélyeztetett kiskorúakkal a gyermekjóléti szolgálat foglakozik önkéntes igénybe vétel alapján. 
Eredménytelenség esetén hatósági intézkedést  - védelembe vételt kezdeményez. 
A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretében tartozó hatósági intézkedés. A kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermek, védelembe vétele a gyermekjóléti szolgálat feladata. 
Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes 
igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a 
gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a járási hivatal járási gyámhivatala a gyermeket 
védelembe veszi. 
 
A veszélyeztetett kiskorúak száma 2010-ben jelentős növekedést mutat (39 fő), a növekedés tovább folytatódott 
2011-ben már 41 fő volt. 
A védelembe vettek száma 2010-2011-ben lett a legnagyobb méretű. Ennek oka magatartási probléma, 
konkrétan az iskolai igazolatlan hiányzások magas száma volt. 
2012-ben felére csökkent a védelembe vettek száma, ugyanúgy csökkenés tapasztalható a veszélyeztetettek 
számában is. A csökkenés oka, hogy a védelembe vétel alatt álló gyermekek többsége ekkor vált nagykorúvá, és 
kikerült a gyermekjóléti ellátás alól. 
A védelembe vétel csökkenését eredményezi az a törvényi változás, mely az 50 igazolatlan hiányzás után az 
iskoláztatási támogatás szüneteltetését rendeli el. 
 
Hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzet: 
A Köznevelési törvény 2013. szeptember 1-ig hatályban tartja a közoktatásról szóló törvény 121. § (1) 
bekezdésének 14. pontjában rögzített definíciót: - hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát családi körülményei, szociális helyzete miatt megállapították. 
Halmozottan hátrányos helyzet – a hátrányos helyzetűek csoportján belül halmozottan hátrányos helyzetű az a 
gyermek, tanuló akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője, óvodás gyermek esetén a gyermek 3 éves korában, 
tanuló esetén a tankötelezettség beállásának időpontjában, legfeljebb az iskola 8. évfolyamán folytatott 
tanulmányait fejezte be sikeresen.   
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A településen a hátrányos helyzetű gyermekek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. A 
településen évente folyamatosan növekszik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma. Ez a 
növekedés a családok anyagi romlását is mutatja.     
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a 
gyermek szociális helyzete alapján jogosult:  
óvodában, iskolában a gyermekétkeztetés normatív kedvezményére, meghatározott pénzbeli támogatásra, 
meghatározott egyéb kedvezményekre pl.: ingyen tankönyv, művészeti oktatás ingyenes igénybevétele stb.   

 

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, 
lakhatási helyzete   

 
A veszélyeztetett gyermekek közül mindenki hátrányos helyzetűek csoportjába tartozik. 
Vannak köztük halmozottan hátrányos helyzetűek is. Ezek a családok alacsony iskolai végzettséggel, kevés 
jövedelemmel rendelkeznek. A védelembe vettek többségét nem Ők képezik. 
Jellemző problémák a személyi és környezeti higiéniai hiányosságok.  
Az iskoláztatási támogatás összege is életbevágóan fontos a megélhetésükhöz.    
A hátrányos helyzetűek, valamint az e csoportba nem tartozók jobb anyagi körülmények között élnek, szociális 
helyzetük jobb.   
Ezek között van a legtöbb igazolatlan hiányzások miatt védelembe vétel alatti gyermek. Ezeket a családokat nem 
inspirálja az iskoláztatási támogatás szüneteltetése, hiszen annak az összegnek a hiánya nem veszélyezteti 
nagymértékben a létfenntartásukat. 
A hátrányos helyzetű gyermekek száma évről évre emelkedik.  
Egészségügyi és szociális ellátásuk biztosított. Lakhatási helyzetük megoldott. 
 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása a nyugdíjminimumhoz viszonyított egy főre eső havi 
jövedelem összege és a vagyoni helyzet függvényében kerül megállapításra. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak száma évről évre növekszik. Ez a családok jövedelmi 
helyzetének romlását tükrözi. 
A népességi adatokat 0-18 év közöttieknél összevetve az alábbi arányok láthatók: 
2008. évben 18 év alatti gyermekek 83 %-a, 2009-ben 81%-a, 2010-ben 81%-a és 2012-ben a gyermekek 91 %-a 
részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. 
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Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban nem részesült senki. Tartósan beteg fogyatékos gyermekről nincs 
adat. 
 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 

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

év 

 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 
étkeztetésben 

részesülők száma 

2008 50 70 1 121 0 79 

2009 55 85 2 135 0 83 

2010 57 105 0 143 0 85 

2011 62 102 1 144 31 159 

2012 59 104 1 149 49 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, 
Önkormányzati adatok     

 
A településen óvodájába járó valamennyi gyermek ingyen étkezést kap. Évente maximum 2-3 gyermek volt, az 
óvodába járók közül, aki nem volt jogosult a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre. Az érintett gyermekek 
számára a Képviselő-testület méltányosságból állapította meg az étkezés ingyenes igénybe vételét. 
A szülők részére nagy segítséget jelent, évente minden endrefalvai iskolába járó gyermek tankönyvének ingyenes 
biztosítása. 
2009-től lépett életbe az óvodáztatási támogatás az 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról 20/C. § (1.) A gyámhatóság annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá 
gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
való jogosultsága fennáll. Az adatok azt mutatják, hogy az óvodáztatási támogatás száma évről évre növekszik, 
2012 évben az óvodába járó gyermekek 50%át érte el.  
 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 
Az iskolába járó gyermekek közül nem minden (csak napközisek és tanulószobások) tanuló vette és veszi igénybe 
az ingyen étkeztetést. A táblázatban lévő adatok alapján megfigyelhető, hogy ezt a juttatást az utóbbi három 
évben már jóval többen igényelték. Az 1-4. osztályos tanulók 100 %-os étkeztetése jellemző, 5-8 osztályosoknál 
csak 20-24%-a. 
Elenyésző azon tanulók száma, akik 50%-os mértékű kedvezményes étkeztetésre jogosultak. 
A tanulók tízórait, ebédet és uzsonnát kapnak az iskolai napokon. Kirándulás esetén hidegcsomagot. 
 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 
Endrefalva településén csak magyar állampolgárságú gyermekek élnek. 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 
A településen nincs szegregált terület. Minden gyermek családi házban él. 



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

 
A háziorvosi ellátást a felnőttek és gyermekek esetében egy vállalkozásban működő háziorvos látja el. Minden 
gyermek számára egyenlő jogosultsággal elérhető. 
Fogorvosi ellátás más településen naponta elérhető. 
Iskola fogászat rendszeresen, szervezetten. 
Védőnői ellátás naponta elérhető, iskolai egészségügyi ellátást a háziorvos és a védőnő látja el. 
Helyben elérhető és igénybe vehető a gyermekjóléti ellátás. 
Endrefalva Községi Önkormányzata az Alapszolgáltatási Központ keretén belül működteti a gyermekjóléti 
szolgáltatást. A településen élők ismerik a szolgáltatást, célcsoportja 0-18 évesek. Ingyenesen igénybe vehető 
mindenki számára. 

 

a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott, 
betöltetlen státuszok) 
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A településen egy védőnő dolgozik, Ő látja el a kismamákat, 0-3 éves korú gyermekeket, ezen kívül a település 
óvodájában és általános iskolájában szűrővizsgálatokat végez. 
0-3 éves korúak száma 2008-ban 83 fő volt, ezt csökkenés követte és 2012. évben már csak 56 fő volt. 
Mivel a védőnő látja el a helyi intézményekben lévő gyermekeket, ennek következtében a 14 év alatti 
gyermekeket célszerű ide sorolni. 
A 0-14 év közötti gyermekek számában 2008. évtől nem sok változás volt, évente 290 fölött van a számuk.  
A védőnő együttműködik a gyermekjóléti szolgálat családgondozójával, a gyerekház dolgozóival, iskolában 
felvilágosító előadásokat tart, méh nyakrák szűrést végez. 
A védőnő mindenki számára naponta elérhető. 



b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés, 
betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 

év 

Betöltetlen 
felnőtt 

háziorvosi 
praxis/ok 

száma 

Háziorvos által 
ellátott 

személyek 
száma 

Gyermekorvos által 
ellátott gyerekek száma  

Felnőtt házi orvos által 
ellátott gyerekek száma  

2008 0 11.259 0 2723 

2009 0 14.108 0 3191 

2010 0 14.373 0 2755 

2011 0 11.575 0 2403 

2012 0 11.711 0 2799 

Forrás: TeIR, KSHTstar, önkormányzati 
adatgyűjtés   

 

Gyermekorvos nem jár ki a településre. A településen egy vállalkozásban praktizáló háziorvos látja el a 
lakosságot, a felnőtteket és gyermekeket is. Egyes szülők más településre viszik gyermekeiket gyermekorvoshoz 
(szabad orvosválasztás), erről számadatok nincsenek.    
 

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre, 
rehabilitációra) vonatkozó adatok 

 
Azok a szülők, akiknek gyermekük korai fejlesztést igényelnek / nincs pontos számadat róluk, / kevés számban 
fordulnak elő. A Szakértői Bizottság előírja a fejlesztést, családgondozó közreműködésével kapcsolat kialakul a 
fejlesztővel. A korai fejlesztés hely, felszereltség, szakember ellátottsága miatt az intézményben lenne csak 
eredményes. 
Probléma a szülőnek, hogy gyermekét heti 2 alkalommal közeli városba időre kell elvinnie, a gyermek fejlődését 
elősegítő foglalkozásra. Itt a szülő nem gyermeke érdekét nézi, csak a saját kényelmét, és ezt elmondja a 
szakértői bizottságnak, amely kijelöli a helyben lévő intézményt (óvoda) a gyermek fejlesztéséhez. Ez nem jelent 
megoldást, nem vezet eredményre, de kényelmes a szülőnek. 
A súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek fejlődése még minden esetben otthonukban képzett 
szakember kirendelésével történt. 
 

d) gyermekjóléti alapellátás 

 
A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. 
A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében tájékoztatást nyújt a 
gyermeki jogokról, a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, a támogatásokhoz történő hozzájutás 
módjáról. 
Hivatalos ügyintézésben segítségnyújtás. Tanácsadás, segítőbeszélgetés: gyermeknevelési, életviteli, 
problémákkal küzdő fiatalok segítése, konfliktusok kezelése, tanulási, beilleszkedési problémák. 
Veszélyeztetettség megelőzése érdekében jelzőrendszert működtet. 
Szakmaközi megbeszéléseket, esetkonferenciákat, éves tanácskozást szervez. 
Védelembe vételi, elhelyezési, felülvizsgálati tárgyalásokon részt vesz. 
Kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében  családgondozást végez. 
Családgondozás 2012. évben 42 gyermek esetében történt, ez 25 családot érint. 
Ebből 6 gyermek áll védelembe vétel alatt: 3 gyermek 50 órás igazolatlan hiányzás, 1 gyermek család életvitele, 
és tisztasági probléma, 1 gyermek bűncselekmény elkövetése és 1 gyermek magatartási probléma miatt. 
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1 gyermek utógondozás alatt áll, jelenleg 3 átmeneti elhelyezés alatt álló gyermek családgondozása folyik a 
hazagondozás érdekében. 
Az Alapszolgáltatási Központ vezetője heti 20 órában látja el a tevékenységet, e mellett az idősek klubját 20 
órában.  
Az intézmények adataiból látszik, hogy a településen a legtöbb gyermek hátrányos helyzetű, ezen belül 
halmozottan hátrányos helyzetű. Ezért fontos feladat lenne a prevenció, az intézményekben lévő gyermekekkel 
történő rendszeres foglalkozás, beszélgetés, programok szervezése. Védőnővel együtt tudatos családtervezésről, 
egészséges életmódra nevelésről programok, nyitott, zárt beszélgetések szervezése, amire nincs idő az egy 
családgondozónak a megosztott munkakör miatt. E mellett a családgondozó helyettesítése sem megoldott. 
A veszélyeztetettek száma és a törvényi előírás miatt szükséges egy legalább 4 órában felsőfokú szakképesítéssel 
rendelkező szakember felvétele. 
 

e) gyermekvédelem 

 

A gyermekjóléti szolgálat tevékenységén kívül nincs igény bölcsődei, családi napközi családi gyermekfelügyelet, 
házi gyermekfelügyelet szolgáltatásaira. Ezeket a szolgáltatásokat a település anyagi fedezet nélkül nem tudná 
fenntartani. A gyermekek felügyelete a szülők munkanélküliségével, az óvoda és iskola egész napos 
felügyeletével az év nagy részében megoldott. A gyermekjóléti szolgálat folyamatos kapcsolatban áll a Járási 
Hivatal Járási Gyámhatóságával, a Területi Gyermekvédelmi Központtal. Ha gyermek saját maga vagy annak 
szülője oly mértékben veszélyezteti a kiskorú gyermek életét, fejlődését, hogy azonnali intézkedés szükséges ez 
az együttműködés miatt minden esetben megoldásra kerül. 
Fontos megemlíteni, hogy a településen már több éve működik a Biztos Kezdet Gyerek ház, ahol a 0-3 éves korú, 
főleg halmozottan hátrányos gyermekek édesanyjukkal naponta ott tölthetik napjuk nagy részét. Az ott 
dolgozóktól megtanulhatják, a gyermekükkel való foglalkozást, együttjátszást, életvezetési tanácsadást, 
egészséges táplálkozás módját, ételek készítését, továbbá nagy segítséget jelent azoknak a szülőknek akiknek, 
nincs vezetékes vizük, automata mosógépük, hogy itt lehetőségük van a mosásra. 
Mindezek ellenére a gyerekház nincs kihasználva, kevés halmozottan hátrányos gyermek jár oda az anyukával, 
valamint a mosási lehetőséget sem vették eddig igénybe. 
Problémát jelent a nyári szünidőben a dolgozó szülők gyermekeinek felügyelése, valamint szervezett programok 
hiánya. 
 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

Megyében működő Reménysugár anyaotthon, a Megyei Vöröskereszt által működtetett Családok Átmeneti 
Otthona, Fészek Gyermekotthon  
 

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

 
A tanévben a gyermekek számára rendszeres szabadidős programok, sporttolási lehetőségek, versenyek, 
művészeti foglalkozások állnak rendelkezésükre.  
E mellett az IKSZT közösségi házban délutánonként internetes hozzáférés, gyerekprogramokon való részvételi 
lehetőségek vannak.      
Szükséges lenne a nyári szünidőben 2 fiatal foglalkoztatása nyári munkára akár önkéntesen, vagy diákmunkában, 
vállalnák a gyermekek felügyeletét, közös játék, sport programok szervezésével. 
Kisebb gyermekek részére nagyon hiányzik a játszótér, ahol a szabadlevegőn, különböző eszközök 
igénybevételével játszhathak, barátkozhatnak egymással a szülők felügyelete mellett. Előny még, hogy a játék 
közben észrevétlenül fejlődik a mozgásuk, ügyességük, izomzatuk. 
Probléma: játszótér hiánya, gyermek felügyelet megoldása nyári időszakban. 
 

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

 
Az intézményekben csak iskolai napokon történik étkeztetés. Hétvégén nem volt étkeztetés, szünidőben 2012. 
évtől megszűnt.   
Az önkormányzat örömmel vette igénybe a nyári étkeztetés lehetőségét 2002. évtől. Több éven keresztül meleg 
ebéd igénybevételére volt lehetőség. A vállalkozó által működtetett konyha helyben főzése nyáron szünetelt, 



 45 

ezért más településről kellett ideszállítani az ebédet. Ez három részes ételesekben volt megoldva. A 
családgondozónak nagy nehézséget jelentett, az ebéd folyamatos biztosítása az érintettek részére, ugyanis 
gyakran előfordult, hogy nem jelentek meg az ebédért, vagy nem hozták vissza az üres ételeseket, így a 
következő napra már nem tudtak részükre ebédet kiszállítani. 
Nagy örömet jelentett a rászorulóknak, hogy bevezetésre került a felmelegíthető ételek (konzerv) formájában 
történő nyári étkeztetés módja. Ennek következtében rohamosan megnövekedett a nyári étkeztetésre 
jogosultak jelentkezési száma. 
A táblázat adataiból ez nyilvánvalóvá válik. 2011-ben a lehetőségre álló pótigény keret is ki lett merítve. Ezért 
lett ebben az évben kimagaslóan nagy a száma.     
2012-ben megszüntették a felmelegíthető ételek formájában történő nyári étkeztetést, csak meleg ebédet 
lehetett biztosítani a rászorulóknak. Ezt a lehetőséget már nem tudta az önkormányzat 
 igénybe venni, ugyanis helyben nincs konyha, a nyári szünetben változó településeken történik a főzés. 
A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők ingyen kapják a tankönyvet akár helyi, akár más 
településre járnak iskolába. 
 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

 

Endrefalva községben az egyenlő bánásmód követelményeinek megsértése nem fordult elő.  
 

j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül 

 
Az önkormányzat pénzbeli és természetbeni juttatásoknál előnybe részesíti a halmozottan hátrányos gyermeket. 
Táborok, kirándulások, tanórán kívüli foglalkozások ingyenesen igénybe vehetők számukra. 
 

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

 
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók: 

� különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 
� sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,  
� beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermek, tanuló 
� kiemelten tehetséges gyermek, tanuló 
� A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók. 
 

� Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló SNI: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, 
aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem – vagy 
magatartásszabályozási zavarra) küzd. 

� Beilleszkedési, tanulási magatartási nehézségekkel küzdő gyermek, tanuló BTM: az a különleges 
bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az 
életkorához viszonyítottan  

� jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási 
hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített 
vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. 

� Kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki 
átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és 
felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség. 

 
A településen egy 8 osztályos általános iskola működik.  Évfolyamonként egy osztály van. Az iskolában 
megtalálható a sajátos nevelési igényű tanuló, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló 
és a kiemelten tehetséges gyermek egyaránt. Az iskolába járók majd nem teljes száma hátrányos helyzetű 
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gyermek. 2012/2013-as tanévben 155 fő tanulóból 150 tanuló hátrányos helyzetű (HH), ebből 121 halmozottan 
hátrányos helyzetű tanuló (HHH). 
Az osztályok integrálva vannak. 
 

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 

 
Cél: hogy az SNI, BTM-es tanulók az iskolában erre képesített szakembertől megkapják az a nekik szükséges 
segítséget, amivel leküzdhető a hátrányuk. 
 

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok, 
iskolapszichológusok száma stb.) 

 
A törvény előírás ½ állásban lévő pszichológus, főállású gyógypedagógus alkalmazásai, a tanulók összetételének 
aránya miatt. SNI-ek száma emelkedik, jelenleg 15 fő van. 
A tanulókhoz pályázat útján 3 óraadó jár. Így a tantárgyi megsegítésük is biztosított volt. 
Az iskolában működik a rehabilitációs óra heti 3-4 óraszámban. Ezek az órák történnek egyéni és kiscsoportos 
formában. A rehabilitációs órákhoz szükséges a gyógypedagógus, mely óraadók által és egy felsőfokú 
gyógypedagógiai asszisztens foglalkozatásával van ellátva. 
 

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények között és 
az egyes intézményeken belüli szegregációs  

 
Nincs hátrányos megkülönböztetés, elkülönítés az iskola 90%-a roma származású, önhibájukon kívül 
szegregálódtak. Magyar nyelven folyik a cigány kisebbségi oktatás. 
 
 

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

 
Az iskolai eredményesség mutatója, hogy a különböző képességgel, háttérrel rendelkező tanulók egyéni 
adottságaikhoz mérten mennyit fejlődtek. Ez nem egyenlő a társadalmi elvárásokkal. 
Kompetencia mérés alátámasztja a tudást alkalmazó elmaradásokat. 
Vannak kimagasló területek: képzőművészet (báb, tánc, hangszeres zene), zene, tánc, drámajátékok, sport terén. 
Fontos megemlíteni, hogy sport tevékenységekben az iskola kimagasló eredményeket ér el. 
 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 
Pozitív diszkrimináció jelentkezik az integrációs felkészítés Pedagógiai Rendszerével (IPR). Ez egy 
esélyegyenlőségi támogatás a halmozottan hátrányos gyermekekre. Ez a támogatás 2003-2004-es tanévtől 
működik. 
Szociális hátrány kompenzálására lehet használni. Ebből a pénzből jutnak el a halmozottan hátrányos gyerekek 
színházba, moziba. Ebből a pénzből kaptak a HHH-ás gyermekek táskát, tornacipőt, egyéb iskolai felszereléseket. 
Az IPR támogatás kiterjed a tanuló környezet barátságossá tételére, ún. „tanulóbarát” környezet kialakításához. 
Ez a környezet motiváltságot ad, a gyerekeknek – számukra kellemes környezetbe szívesen mennek, szívesebben 
tanulnak, jobb érdemjegyeket szereznek, ezáltal az előrehaladásuk is eredményesebbé válik. 
Ezt bizonyították már az előző tanévek, ugyanis minden végzős gyermek felvételt nyert az általa megjelölt 
iskolába. E mellett ebből a támogatásból programokat, rendezvényeket tartottak. 
A másik pozitív diszkriminációs juttatás - az Útravaló ösztöndíj program”. Ebben a programban a halmozottan 
hátrányosak és a romák segítése folyik. Tehetséges tanulók középiskolába történő bejuttatása mentor tanáraik 
segítségével. Ebben a programban gyerek, szülő, pedagógus együttműködik.  
A gyermekek részére havi 3.500 Ft/hó támogatást jelent, sajnos azonban hónapok, féléves csúszások vannak az 
ösztöndíj kézhezvételénél. 
A másik tehetség kutató program a halmozottan hátrányos gyermekek részére az „Arany János Program”. 
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Halmozottan hátrányos gyermekek bekerülését segíti szakmát, érettségit adó iskolákba. Ingyenes tankönyv, 
kollégiumi ellátás, teljes ellátás, tanórán kívüli foglalkozások. Haza utazások támogatása. 
2013/2014-es tanévben kerül bevezetésre az ún. „HÍD” program, melynek 1-2 része van. 
A HÍD 1 program: Az a tanköteles korú tanuló, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de középfokú 
iskolába nem nyert felvételt, tanulmányait az általános iskola kezdeményezésére a HÍD 1 programban folytatja. 
10 fős kiscsoportos oktatás, heti 2 nap a munkavilágára való közvetlen felkészítés, olyan módon, hogy 1 napot 
tanulással, 1 napot pedig munkatapasztalat szerzéssel töltik. 
 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A településen a hosszú távú közfoglalkoztatás miatt a 
nyári szünidőben felügyelet nélkül maradnak  

gyermekek 

A felügyelet nélkül maradt gyermekek felmérése. 
Az idénybe vevők száma. 

A munkaügyi központ kirendeltségétől 2 fiatal 
kiközvetítése diákmunkára. Felügyelet, hasznos 

időtöltés szervezése   

Sok a veszélyeztetett gyermek, a családgondozás sok 
gyermeket, családot érint, védelembe vétel alatt állók 

száma az utóbbi években jelentősen növekedett. A 
családgondozó a településen 3 munkakört lát, 

helyettesítés nem megoldott. 

Egy fő felsőfokú végzettséggel rendelkező pályakezdő 
felvétele, a munkaügyi központ kirendeltségén 

keresztül.  

A továbbtanuló gyermekek más településre járnak 
naponta, ez időszak a kamaszkor, ami számukra sok 
veszélyt, problémát jelent Eddigi tapasztalat azt 
igazolja, hogy az iskolába járás helyett mással 
foglakoznak a gyermekek. A nagy számú védelembe 
vétel igazolja. Erre az időszakra jellemző a deviáns 
magatartás.   

 
 

Prevenció a deviáns magatartás elkerülésére. 
Megállapodás megkötése a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatával  

TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033 „Összefogás az 
áldozatokért” 

Előadások az általános iskolában   

Településen 0-14 éves korig élő gyereke száma  290 
fő. Nincs számukra olyan rendezett játékokkal ellátott 

hely a szabadban, ahol a kicsitől a nagyobbakig 
felügyelettel, illetve anélkül közösségben tudnának 

játszani, mozogni. 
Hiányzik a játszótér a településről 

Tervező – szükséges eszközök felmérése 
Tervező –a játszótér megtervezése 

Pályázat megírása, benyújtása 
Kivitelező – játszótér felépítése, bekerítése  

 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 
o Az alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket, mind a 

nőket, mind a férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági, 
szociális, kulturális jog tekintetében.    

o A Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének a 
munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a munkafeltételek terén 
történő végrehajtásáról és azt módosító 2002/73/EK irányelv, 

o A Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a szociális 
biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról, 

o A Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a 
foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról.  
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5.1. A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 
Endrefalva állandó népességének 48 %-át képezik a 18-59 év közötti nők.  
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Az 5.1. diagram a foglalkoztatás és munkanélküliség alakulását mutatja, összehasonlítva a férfiakéval. 
A számok alapján látható, hogy magas a munkanélküli nők és férfiak száma. Kiemelkedően megnövekedett 2012. 
évben mind két nem esetében a munkanélküliség. Ez annak köszönhető, hogy 2012-ben nem kapott az 
Önkormányzat a Munkaügyi Központtól támogatást a foglalkoztatásukra. 
Alig van eltérés a nők és a férfiak foglalkoztatási arányánál. Ebből következik, hogy nincs nemek közti 
megkülönböztetés. A nők egyenlő eséllyel vannak jelen a munkaerőpiacon.  
A nők munkaviszonyának arányát növeli 3 gyermek vállalásánál igénybe vehető gyermekgondozási támogatás, 
mely a legkisebb gyermek 8. éves koráig, illetve a nagyobb gyermek 18. éves koráig jár. 
A Gyet munkaviszonynak számít. 
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b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 
A településen forráshiány miatt nem lehetséges a munkanélküliek részére képzéseket indítani. 
A képzések, a férfi és női szakmákra egyaránt a Munkaügyi Központon keresztül történnek. 
Kevés a képzések száma mind két nem esetében, továbbá ezek a tanfolyamok megyei szintű szervezések és 
nagyon alacsony számban van lehetőség a tanfolyamokra történő bekerülésre.  
A képzésekre történő bekerülések minimális esélye miatt egyik nem sem szerez nagyobb esélyt az 
elhelyezkedésben. 
Probléma: képzések alacsony száma és bekerülési nehézségek, alacsony iskolai végzettség 
 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 
A legtöbb munkanélküli a 8. általános iskolai végzettségűek körében van. Ez nem zárja ki a 8. általánosnál 
magasabb végzettséggel rendelkezők munkanélküliségét. Figyelemre méltó, hogy 2012. évben jelentősen 
megnövekedett a 8. általánosnál  magasabb iskolai végzettségű munkanélküliek  száma. 

 

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 

 

A nők munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetése nem jellemző. 
Azonos munkakörökben dolgozó férfiak és nők azonos bérezésben részesülnek.  Hátrányos megkülönböztetés 
miatt panasz nem történt. 
 

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.) 

 
Bölcsöde, családi napközi, családi gyermekfelügyelet, házi gyermekfelügyelet működtetése a munkalehetőségek 
hiánya miatt nem indokolt a településen. 
Az anyák gyermekeikkel 3 éves korukig gyermekgondozási segélyen vannak. A munkalehetőség hiánya az oka, 
hogy a három, vagy több gyermekes családoknál az édesanya kihasználja a gyermekgondozási támogatás 
lehetőségét. 
Vannak kivételes esetek, ahol az anya biztos, jól jövedelmező munkahellyel rendelkezik, az apa munkanélküli, 
ezekben az esetekben az anya visszamegy dolgozni, és az apa veszi igénybe a gyermekgondozási segélyt, 
valamint a gyermekgondozási támogatást. 
A 3. évet betöltött gyermeket már beíratják az óvodába. 



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 60 

Óvodai csoportok száma 
2 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 7:30 -16:30  

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 4 5 hét  

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 4 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 4 0 

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 

Dajka/gondozónő 2 0 

Kisegítő személyzet 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés  
 

4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. 

év 

3-6 éves 
korú 

gyermek-ek 
száma 

óvodai 
gyermek-
csoportok 

száma 

óvodai 
férőhely-
ek száma 

óvodai 
feladat-
ellátási 
helyek 
száma 

óvodába 
beírt 

gyermek-ek 
száma 

óvodai 
gyógype-
dagógiai 

csoportok 
száma 

2008 83 2 50 1   26  0 

2009 88 2 50 1  24 0 

2010 70 2 50 1  28 0 

2011 70 2 50 1  28 0 

2012 65 2 60 1  33 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés   
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Óvodai nevelés
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A településen egy, két csoportból álló felújított, modern óvoda van. Összes férőhely 50 gyermek befogadására 
elegendő. 2012. évben Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete helyi rendeletben 60 főre 
növelte meg a férőhelyet, annak érdekében, hogy minél több gyermek bekerülhessen az óvodába. 
Az óvodába évente egy alkalommal történik beiratkozás (április hónapban). Eddigi szabályok szerint csak azokat 
a gyermekeket lehetett beíratni, akik május hónapig betöltötték a 3. életévüket. A beíratott gyermekek 
szeptembertől járhattak óvodába. 
Ezt követően a május hónap után 3. életévüket betöltött gyermekek csak a következő tanévben (szeptemberbe) 
kerülhettek be az óvodába.  
Évközben csak azt a gyermeket vették be óvodába, akinek édesanyja a gyermekgondozási segély előtt 
munkaviszonyban állt, és visszament dolgozni. 
Fontos megemlíteni azt is, hogy vannak olyan gyermekek, akik 6. éves korukra nem válnak iskolaéretté, így a 
nevelési tanácsadó javaslatára tovább maradnak óvodai ellátásban. Ezek a gyermekek csökkentik a 3. életévüket 
betöltött gyermekek bekerülésének esélyét. A táblázat azt mutatja, hogy szinte minden évben férőhely hiánya 
miatt elutasításra kerültek gyermekek. Azok a szülők, akik szerették volna óvodába járatni gyermeküket a 
szomszéd településre íratták be Őket. 
2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről 8.§.(2.) előírja, hogy minden halmozottan hátrányos gyermeknek 
3. éves korban be kell kerülnie az óvodába. Az óvoda férőhelyhiánya miatt szeptember hónapban eddig is 
minden olyan halmozottan hátrányos gyermek bekerült az óvodába, aki a tárgyév május végéig betöltötte a 3. 
életévét. Aki ezt követően lett 3. éves csak a következő év szeptemberében mehetett óvodába. 
A férőhely hiánya miatt háttérbe szorultak a nem halmozottan hátrányos gyermekek, Ők csak akkor kerültek be, 
ha maradt férőhely. Ezek a gyermekek járnak más településre óvodába. 
A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény kimondja, hogy minden gyermeknek 3. éves korában bent kell lenni az 
óvodában. 
Jövőre várható tendencia:  
Az élve születések száma 2010 és 2011-es években csökkent, a három évesek számának csökkenését is jelenti, 
ám 2012-ben az élve születések száma megduplázódott (22 fő). 
Várhatóan két év múlva ismételten megemelkedik a három évesek száma, és indokolt lesz az óvoda egy 
csoporttal történő bővítése.  E mellett a 3-ik csoport kialakítását a jelenlegi csoport zsúfoltsága is indokolja. 
 
Probléma: az óvodai férőhely hiánya 
Endrefalva községben egy 8. osztályos általános iskola működik.  
Az iskola tanulói létszáma az utóbbi két tanévben kis számban tér el. 
2012/2013-as tanévben 11 fővel növekedett a tanulói létszám. Ez a növekedés a felső tagozatban tapasztalható. 
A tanulók részére az iskolában reggel 8.00-tól délután 16-ig vannak megszervezve a tanórai és a tanórán kívüli 



 52 

foglalkozások. A tanórák általában 13.30-kor befejeződnek, ezt követően ebéd után a tanórán kívüli 
foglalkozások: napközi, tanulószoba, művészeti foglalkozások, sportkörök, stb. 
Az 1-4 osztályos napközi ellátást 100%-ban veszik igénybe. 
A felső tagozatosok napközi igénybevétele 27 %-os. Ők inkább a sport és a művészeti foglalkozásokat veszik 
igénybe. 
A 8. évfolyamot eredményesen befejezett tanulók aránya növekvő tendenciát mutat.  
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Az általános iskola tanulónak száma az utóbbi 3 évben nem sokat változott. 2012. évben történt egy kis 
növekedés a felső tagozatnál. Az 1-4 osztályos létszáma minden évben jóval kevesebb az 5-8 tagozatosok 
osztálylétszámától. 



8. évfolyamot eredményes en befejez ők aránya
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4.4.15. számú táblázat – Továbbtanulási mutatók középfokra nappali tagozaton 

Gimnázium (%) 
Szakközépiskola 

(érettségit adó képzés) 
(%) 

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

(%) 

tanév 

összlétszám
on belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszám
on belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszám
on belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszám
on belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétsz
ámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

2008/2009 14% 0 36% 45% 43% 55% 0 0 7% 0 

2009/2010 0 0 40% 36% 60% 64% 0 0 0 0 

2010/2011 0 0 42% 43% 53% 57% 5% 0 0 0 

2011/2012 15% 19% 25% 19% 60% 62% 0 0 0 0 

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 
Az utóbbi évben növekedett a 8. osztályt sikeresen elvégzők  száma.  
Az iskolából az utóbbi 3 tanévben mindenki továbbtanult. A táblázat adatai mutatják, hogy a tanulók több mint 
50 %-a szakiskolába folytatja tanulmányait. Ezek a gyengébb képességű gyermekek. Ezt jóval alacsonyabb 
arányban követi az érettségit adó szakközépiskolások aránya, és legalacsonyabb arányban a gimnáziumokban 
vannak. 



4.4.16. számú táblázat – Lemorzsolódási mutatók az általános iskolában 

Évfolyamismétlők aránya (%) Magántanulók aránya (%) 
Az előző tanévben 250 óránál 

többet hiányzó tanulók aránya (%) 

tanév 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-tanulók 
körében 

2008/2009 4 fő 3% 3% 4 fő 3% 3% 5 fő 4% 5% 

2009/2010 3 fő 2% 1.5% 3 fő 2%  2% 1 fő 1% 1% 

2010/2011 3 fő 2% 2% 4 fő 3% 3% 3 fő 2% 3% 

2011/2012 1 fő 1% 0% 1 fő 1% 0% 2 Fő 1% 0% 

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 

 

 
 
 
 
4.4.17. számú táblázat – Hátránykompenzáló programok 

tanév 
tanodai 
program 
létszám 

HH/ HHH 
tanulók 

létszáma 

tehetséggo
ndozó 

program 

HH/ HHH 
tanulók 

létszáma 

nyári 
tábor 

HH/ HHH 
tanulók 

létszáma 

Alapfokú 
művészeto

ktatás 

HH/ HHH 
tanulók 

létszáma 

2008/2009 0 0 6 6 26 25 45 43 

2009/2010 0 0 2 2 30 28 51 50 

2010/2011 0 0 11 11 30 29 49 47 

2011/2012 0 0 10 10 25 24 57 57 

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 



5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 
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A településen egy védőnő van, aki 0-14 éves korig látja el a gyermekeket. 
Terhes tanácsadást végez a kismamáknál, 0-3 éves korig rendszeres családlátogatások, szűrések, tanácsadások. 
0-14 éves korig szűrések, személyi higiénia ellenőrzése, védőoltásokról történő gondoskodás. Veszélyeztetettség 
esetében jelzéssel él a gyermekjóléti szolgálat felé. Részt vesz a gyermekjóléti szolgálat által szervezett 
esetkonferencián, szakmaközi megbeszéléseken, közös családlátogatások. 
 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

Az elmúlt években nem történt családon belüli erőszak. 
 

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

 

A legközelebbi anyaotthon 26 km-re van a településtől. Nagyon kevés férőhellyel rendelkezik, nagy a 
vonzáskörzete, ennek ellenére indokolt esetben mindig sikerült fiatalkorú kismamát elhelyezni. 
Családok átmeneti otthonába nagyon nehéz a bekerülés, általában telt férőhellyel vannak.  
 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben 

Képviselőtestület tagja 
Városi bíróság és ítélőtáblák 

vezetői 
Közgyűlések tagjai 

év 

Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 

2008 3 4 0 0 0 0 

2009 4 3 0 0 0 0 

2010 3 3 0 0 0 0 

2011 3 3 0 0 0 0 

2012 3 3 0 0 0 0 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 
Endrefalván a nők 50%-os arányban vannak jelen a helyi közéletben. 
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Endrefalva Község Képviselő-testületi tagjainak száma 6 fő, ebből 3 fő képviselő nő. 
A Polgármester is nő, továbbá az iskola igazgatója, óvoda, alapszolgáltatási központ vezetői is nők. 
 

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

 
A nők legfőbb problémája a munkanélküliség, a szociális helyzetük folyamatos romlása. Egyre több nélkülözés, 
egyre kevesebbet tudnak adni gyermekeiknek. Probléma tetőzése – férj, élettárs munkanélkülisége.  
Helyi szinten sajnos nem lehet megoldani ezeket a problémákat, csak társadalmi szinten, ami egyre inkább 
szükséges mint a nők, mint férfiak esetében. Megfelelő munkalehetőség biztosítása, érdemi munkavégzés, a 
megélhetéshez szükséges munkabérhez jutás.    
 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A két csoportból álló óvoda hivatalos férőhelye 50 fő. 
A testület egy éve a gyermek létszám miatt emelte fel 
60 fő-re. Ennek ellenére még mindig elutasításra 
kerültek gyermekek. 2013. szeptemberétől minden 3. 
éves gyermeknek be kell kerülnie az óvodába. 
Ezek alapján az óvodát egy csoporttal és a kiszolgáló 
helységekkel bővíteni kell. 

Műszaki szakember felméri a bővítési területet, 
Tervező – elkészíti az óvoda bővítési tervét 
Pályázatíró – elkészíti a pályázatot 
Kivitelező cég megvalósítja az óvodabővítést  
Két óvodapedagógus és egy dajka felvétele 

Magas az alacsony iskolai ( 8. általános 227 fő ) 
végzettségűek munkanélkülisége   

Munkaügyi központ kirendeltségével 
kapcsolatfelvétel,  információ kérés  
Érintettek tájékoztatása a programról, a bekerülés 
feltételeiről, előnyökről, együttműködés hiánya miatt 
a hátrányokról. 
TÁMOP 1.1.2. „A hátrányos helyzetűek 
foglalkoztathatóságának javítása Decentralizált 
programok a konvergencia régiókban”.  
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek stb.) 
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Endrefalva településén a 60 éven felüliek száma 215 fő, /131 nő és 84 férfi. 
A lakónépesség 2. számú diagramja mutatja a 60 éven felüliek arányát, mely szerint nők esetében 60-64 évesek 
4%, 65 év felettiek 16%. Összesen 20%. 
Férfiak esetében 60-64 évesek 4%, 65 év feletti 9%, összesen 13%. 
A település 33 %-át képezik a 60 év feletti lakosok. 
Nem jellemző az elöregedés a településre. 
 
6.1. táblázat adata alapján jelentősen magasabb a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma, mint a 
férfiak, mint a nők esetében. 
Azért ilyen magas számú az eltérés, mert az ellátások számában szerepelnek azok a 18-60 év közötti nők, férfiak, 
akik egészségkárosodásuk miatt részesülnek valamilyen nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásban. 
Ezekről nem áll rendelkezésre adat. 
 

Időskorúak Jövedelmi helyzete: 

 
A legalacsonyabb jövedelemmel azok az egyének rendelkeznek, akik még nem érték el a rájuk irányadó 
nyugdíjkorhatárt, de egészségi állapotuk miatt nem tudnak dolgozni. Ezért nyugdíjszerű ellátásban részesülnek. 
Ezeknek az egyéneknek a jövedelmük 28-40 ezer Ft körül mozog A kevés jövedelmüket nem tudják egészségi 
állapotuk miatt munkavégzéssel kiegészíteni, megélhetésük nagyon nehéz. 
Azok az idős korú egyének, akik megszerezték a szükséges szolgálati időt a saját jogú öregségi nyugdíjukhoz kb. 
60-70 ezer Ft átlagos jövedelemmel rendelkeznek. 
Jóval magasabb nyugdíjat kapnak azok az idős egyének, akiknek a sajátjogú nyugdíjukhoz hozzátartozói ellátás is 
társul. Ezen egyének jövedelme kb. 80-90 ezer Ft körül van. 
Pontos adatgyűjtés nincs a jövedelmi helyzetükről. A körülbelüli összeg az Alapszolgáltatási Központ által 
nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő ellátottak jövedelméből van merítve.  
Az idősek jövedelmi helyzetét meghatározza az is, hogy egyedül, vagy házastársával él-e. 
Azok az idős emberek, akik házastársukkal élnek és a társ rendelkezik munkaviszonnyal, vagy saját jogú nyugdíjjal 
magasabb életszínvonalon tudnak élni, mint az egyedül élők. 
A 2. számú diagram mutatói tükrözik, hogy a 65 év feletti férfiak száma majd nem 50 %-a a nőkének. Ez azt 
jelenti, hogy a 65 év feletti nők legnagyobb része egyedül élő.  
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A másik következtetés, hogy a 65 év feletti férfiak elhalálozási aránya jóval magasabb, mint a nőknél. 
 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

A településen a nyugdíjasok foglalkoztatottsága nincs. Jellemző, hogy a már 55 évet betöltötteket sem 
foglalkoztatják. Ezek közül kis számban állnak munkaviszonyban, a nagyobb részük tartós munkanélküliek között 
szerepel. 
Azoknak az 55 év felettieknek lenne szükségük munkahelyre, akik nem állnak munkaviszonyban, az 
Önkormányzattól kapják a rendszeres szociális segélyt, vagy a foglalkoztatást helyettesítő támogatást. Ezek az 
ellátások alacsony összegűek, nem számítanak munkaviszonynak, ezáltal az érintett emberek ezen idő alatt nem 
szereznek az öregségi nyugdíjukhoz szolgálati időt, és a nyugdíj összegét meghatározó években rendkívül 
alacsonnyá válik az igazolt jövedelmük. 
A nyugdíjkorhatárhoz közeli személyek alacsony foglalkoztatottságának oka, maga az életkoruk, ugyanis koruknál 
fogva, részükre magasabb bért lenne kötelességük megállapítani a munkáltatóknak, mint egy fiatal aktív korú 
személynek.  
Probléma: 

� az 55 év felettiek legnagyobb része munkanélküli, munkalehetőség hiánya miatt nem tudnak 
elhelyezkedni. 

� Koruk miatt háttérbe szorulnak   
 

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a 
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

 

Nincs információ a tanulási lehetőségekről. 
 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Az 55 feletti munkanélküliek háttérbe kerülnek a munkaerőpiacon, koruk és bérezésük miatt. 
 

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 
gyakorlásához való hozzáférés 
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Az idősekről való gondoskodást fontos feladatának tartja Endrefalva Község Önkormányzata. 
2005-től működteti az Alapszolgáltatási Központot, mely szociális alapszolgáltatást és gyermekjóléti szolgáltatás 
tevékenységeit látja el.  
Szociális tevékenységek: 
- Szociális étkeztetés: 1993. III. tv. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló tv. 62. §-ban 

meghatározott feladattal napi egyszeri meleg étkeztetést biztosít azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik 
koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségeik szenvedélybetegségeik, 
hajléktalanságuk miatt ezt maguknak nem tudják biztosítani.  Az étkeztetés elvitellel, kiszállítással történi. 
Lehetőség van helyben étkezésre, de ezt nem veszik igénybe. Helyben konyha nem működik, az ebéd 
vállalkozótól van vásárolva. 2010-2011 évben 19 fő vette igénybe a szociális étkeztetést, 2012-ben számuk 14 
főre csökkent. A csökkenés oka mennyiségi, minőségi, árban történő kedvezőtlen változás. 

- Házi segítségnyújtás: 1993. III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló tv. 63. §-a házi 
segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében önálló életvitel 
fenntartása érdekében biztosított ellátás. 

Feladatok: 
� alapvető ápolási, gondozási feladatok. 
� ellátott saját és lakókörnyezetének higiéniájának megtartása 
� veszélyhelyzet kialakulásának megelőzése, illetve annak elhárítása 

Egészségi állapotukban megromlott, egyedül élő idősek előszeretettel igénylik az ellátást. 2010-ben 30 fő, 2011-
ben 33 fő, 2012-ben 27 fő gondozott szerepel a nyilvántartásba. 
 
Hiányosság: nincs megfelelő számú (3fő) közalkalmazotti munkaviszonyban alkalmazott szakképzett gondozó 
 
 - Családsegítés: 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló tv. 64. § - a családsegítés a 
szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok 
számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krizishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési 
képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 
Családsegítés szolgáltatását nehéz helyzetben lévők, problémákkal küszködő egyének, családok veszik igénybe.  
2008. évben 81 fő a kliensek száma 125 az éves forgalom 
2009. évben 118 fő a kliensek száma 215 az éves forgalom 
2010. évben 159 fő a kliensek száma 305 az éves forgalom 
2011. évben 114 fő a kliensek száma 295 az éves forgalom 
2012. évben 90  fő a kliensek száma 203 az éves forgalom 
A kliensek kb. 70-75%-át a 35-61 év között inaktív keresők alkotják.  
 
- Nappali ellátás – Idősek klubja: 
Az idősek klubja elsősorban a saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős 
koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére 
szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi élet ritmust biztosító szolgáltatást nyújt. 
A klub tagjai részére szabadidős és közösségfejlesztő programok szervezését, egészségügyi alapellátást, 
készségfejlesztő programok, testmozgás, ügyintézéshez segítségnyújtás, mentális gondozás, életviteli 
tanácsadás, igény esetén személyi higiénia szükségleteinek kielégítését biztosítja. 
Idősek klubjának engedélyezett férőhelye 29 fő. A 6.3. diagram adatai mutatják, hogy a vizsgált években a 
nappali ellátást igénybe vevők száma meghaladta az engedélyezett férőhelyek számát. A kihasználtság 100 % 
felett van. 
Jelenlegi probléma: Akadálymentesítés és tárgyi eszközök hiánya, amely a megnyert ÉMOP-4.2.1/A-11-2012 . 
pályázat kivitelezésével ez évben meg fog valósulni. 
 
A 6.3. diagram mutatja, hogy a 64 évnél idősebb népességből csak közel 20%-a veszi igénybe a nappali ellátást. 
Probléma: - kevés a nappali ellátást igénybe vevők aránya 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
Egészségügyi alapellátás naponta igénybe vehető. 
A szakellátás a településtől 7 km-re eső egészségügyi központban előre időpont egyeztetéssel mindenki számára 
elérhető  
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Tájékoztatás az egészségügyi és szociális ellátások igénybevételéről folyamatosan működik. 
 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Helyben szervezett rendezvényeken teljes létszámmal vesznek részt a klubtagok, rajtuk kívül kevés számmal 
jelennek meg a rendezvényeken az idősek. 
A nem helyben lévő rendezvényeken már a klubtagok közül is a jobb egészségi állapotban lévők, valamint a jó 
nyugdíjjal rendelkezők vesznek részt. Az anyagi helyzet leginkább meghatározója a kultúra, szórakozás 
lehetőségeinek.  
 
A klub tagjai az elmúlt években részt vettek színházi előadáson, évente 2-3 alkalommal kiránduláson, amely 
múzeum látogatást is foglalt magában, fürdőzés évente egy alkalommal, idősek búcsúja, idősek kulturális napja, 
falunapon, idősek napján, ki-mit- tud-on való részvétel. Vallásgyakorlás rendszeres. 
 

c) idősek informatikai jártassága 

 

Az idősek informatikai jártassága messze elmarad a többi korosztályétól. Nem volt lehetőségük megismerni. 

 
Hiányosság. – informatikai ismerethiány 

 

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

 

A településen alapszolgáltatási központ működik, mely a lehetőségekhez mérten kulturális, szabadidős 
tevékenységet nyújtó programokat biztosít. 

Az idős emberek hiszékenyek, befolyásolhatóak, és ezáltal könnyen válnak bűncselekmények áldozataivá. 
Idegenekkel szóba állnak, és kedvességgel rávehetőek arra, hogy beengedjék Őket a lakásba, amit a bűnözők 
előszeretettel kihasználnak. Így könnyen válnak áldozattá.  

Szükséges számukra egy szakember által nyújtott előadás sorozat, amely az áldozattá válásuk megelőzését 
szolgálja. 
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

55 év felettiek hátrányban vannak koruk miatt az 
elhelyezkedésben. Ez a hátrányos megkülönböztetés 
kihat a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő 
megszerzésére, és a megállapított összegre. 

Információkérés munkaügyi kirendeltségtől  
55 év felettiek tájékoztatása a munkahelyvédelmi 
akciókról  
állás és átképzési lehetőségekről tájékoztatás 
TÁMOP 1.1.2. „A hátrányos helyzetűek 
foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált 
programok a konvergencia régiókban)” 

Az egyedül élő idős  emberek leginkább veszélyeztettek 
koruk, egészségi állapotuk, befolyásolhatóságuk miatt 
az áldozattá válásra. 
    
 
 

Bűnmegelőzés az idősek körében figyelemfelkeltő 
előadások 
Együttműködés megkötése a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatával 
TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033 „Összefogás az 
áldozatokért” 

Kevés a közalkalmazotti munkaviszonyban 
foglalkoztatott szakképzett gondozó a házi 
segítségnyújtásban. A házi segítségnyújtás ellátott 
létszáma alapján 3 gondozónő alkalmazását igényli. A 3 
fő alkalmazása után lehet csak normatíva emelést 
igénybe venni. 
A településen az idős beteg emberek többnyire egyedül 
élnek és egyedüli segítségük a házi  segítségnyújtás 
szolgáltatásban van.  

 
Az engedélyezett létszám 16 fő, erre van normatíva 
ennek ellenére évente 27-30 az ellátotti létszám. 
Működési engedély emelése csak 1 fő közalkalmazotti 
munkaviszonyban lévő gondozónő felvétele esetén 
valósulhat meg.  (1/2000. SzCsM rendelet és a 
Kormányhivatal ellenőrzése a meghatározó)  

  

Az időskorú lakossághoz képest alacsony a nappali 
ellátást igénybe vevők száma. Oka a klub jelenlegi 
feltétele alapján az engedélyezett létszám 29 fő.    

Figyelemfelkeltő programok szervezése, tájékoztatás 
Létszám növelése 

Az idős korosztály számára leginkább távol áll az 
Informatikai ismeret. Ezáltal kiesnek a modern technikai 
információktól.   

Tárgyi eszközök megléte – számítógép, internet 
Számítógép kezeléséhez oktatás pályázattal 
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 
Fogyatékos személy: aki érzékszervi-így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit jelentős 
mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez 
számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során. 
 
A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv 
kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint fogyatékos személy minden olyan személy, aki 
hosszantartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt 
korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását.   
 
 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 
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a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, 
közfoglalkoztatás) 

 
Nagyon kevés adat, információ áll rendelkezésre a fogyatékkal élő személyekről. 
2011. évi CXCI. Tv a megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról és egyes törvények módosításáról 
kimondja hogy megváltozott munkaképességű személy az, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság 
komplex minősítése alapján 60%-os vagy kisebb mértékű. 
A településen a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában 34-33 fő részesült, 2009-ben volt 36 fő. 
2011-2012-es évről nincs adat, mert nem az önkormányzattól kapnak ellátást. 
 
Egészségkárosodott személyek szociális ellátásában részesülő személyek száma évek óta 4 fő. Ezek az egyének az 
önkormányzattól kapják a segélyt, munkaképességük 67 %-át elvesztették, továbbá minimum 50%os mértékben 
egészségkárosodott és nem rendelkezik megfelelő szolgálati idővel ahhoz, hogy rokkantsági járadékban 
részesüljenek.   Ezek az egyének nagyon kevés jövedelemmel rendelkeznek.      



b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
Azok az emberek akik, egészségükben károsultak, fogyatékkal élők csak rehabilitációs munkakörben 
foglalkoztathatók. Sajnos a településen ilyen munkalehetőség nincs. A megyében két településen működik 
számukra munkahely, ahová nagyon nehéz bejutni, ugyanis rendkívül kis létszámot foglalkoztatnak.    
Rehabilitációs munkahely hiányában a legnagyobb hátrány a fogyatékkal élőknek. Elsődleges feladat lenne, ha 
részükre munkahelyet biztosítanának, ugyanis az önkormányzat anyagi okok miatt nem tudja ezt a feladatot 
felvállalni. 
 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 

Ezekből az ellátásokból nagyon kevés működik, igaz a fogyatékkal élők száma is lényeges kevesebb az egészséges 
egyének számától.  
 

Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 
Nincs adat arról, hogy fogyatékossági támogatásban, rokkantsági járadékban, közlekedési kedvezményben, és 
egyéb fogyatékkal élők részére járó ellátásban kik és hányan részesülnek.  
 

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

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 
A közintézmények részben akadálymentesítettek. A polgármesteri hivatal, a művelődési ház, védőnői tanácsadó, 
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér,  
Nincs akadálymentesítve az orvosi rendelő, óvoda, iskola, gyerekház, idősek klubja. 
A településen lévő egyéb szolgáltatásokat nyújtó intézmények egyike sem akadálymentesített. 
 

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és 
kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége 

 
Információs és kommunikációs akadálymentesítettség nincs a településen. 
 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 
Nincs munkahely. 
 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 
Az utak rossz állapotúak, veszélyesek, a legtöbb utcában nincs járda, ahol van ott is régi, betöredezett, 
balesetveszélyes és magas a pereme.  
 
 

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési megoldások, 
fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

 
Nincs 
 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

Intézményekben, egyéb szolgáltatást nyújtó helyeken személyes segítséget kapnak.  
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7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Az orvosi rendelőt leginkább az idős, beteg és 
fogyatékkal élő emberek veszik igénybe. A rendelőbe 

történő feljutás nehéz az 5 magas lépcsőn át.  
Probléma  akadálymentesítettlenség  

Szakember felmérése az akadálymentesítés 
megvalósíthatóságának lehetőségeiről. 

Tervező – tervek elkészítése 
Pályázatíró  - pályázat elkészítése 
Akadálymentesítés kivitelezése  

Rossz állapotban lévő utak, járda hiánya, meglévők 
rossz állapota 

Fogyatékkal élő emberek számára balesetveszélyt 
jelent és megnehezíti a középületek elérhetését.   

Építendő utak és járdák felmérése szakemberrel 
Felújításra váró utak és járdák felmérése szakemberrel 

Pályázat megírása – pályázatíró 
Tervek elkészítése – tervezőket 

Utak, járdák építése és felújítása, akadálymentesítése 

 

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.) 

 
Alapítványok: 
Endrefalva Községért Alapítvány 
Célja: Endrefalva község fejlesztése érdekében új vagyontárgyak létrehozása, beszerzése, község tulajdonában 
lévő vagyontárgyak felújítása, vagyontárgyak állagmegóvása. 
 
Endrefalva Iskoláért Alapítvány 
Célja: Endrefalvai Általános Iskola fejlesztése, az oktató-nevelő munka segítése. 
 
Civil szervezetek: 
Endrefalvai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Nincs együttműködési megállapodás az önkormányzattal, de évente a költségvetésből támogatást kapnak. 
A helyi katasztrófák elhárításában aktívan részt vesznek az önkormányzat és a lakosság érdekében. 
 
Ménes-patak Menti Települések Térségfejlesztő Egyesület 
Célja: A kistérséget alkotó önkormányzatok területén a térségfejlesztés megvalósítása, pályázatok útján 
megfelelő anyagi háttér megteremtése a feladatok megvalósításához. 
Fontosabb projektek:  

- Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek 
- Ménes-patak Játékfesztivál és Kiállítás 
- Ménes-patak Menti Nemzetközi Fotóművészeti Fesztivál 
- LEADER 

Endrefalva Önkormányzata a Ménes-patak Játékfesztivál és Kiállítás aktív részvevője. 
 
 

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

 
Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodást kötött az önkormányzattal, óvoda, 
Általános Iskola, Alapszolgáltatási Központ intézményeivel, ezen kívül a védőnővel, gyerekházzal. Az 
együttműködési megállapodást a cigányok kulturális, oktatási, esélyegyenlőségi, sport programjainak közös 
megvalósítására, ilyen irányú pályázatok benyújtására, végrehajtására vonatkozóan kötötte. 
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c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 

 
Közös hivatal törvényi előírás alapján közigazgatási feladatok ellátás. 
(három település tartozik ide) 
 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzat minden célcsoportba bekapcsolódik, hiszen a lakosság kb. 80 %-a 
roma származású.  
Folyamatosan beszélnek emberekkel, információt nyújtanak az önkormányzatnak, családok helyzetéről 
nyújtanak tájékoztatást, veszélyeztetett helyzetben azonnal jeleznek, és segítenek.  
A gyermek intézményekkel folyamatos kapcsolatban állnak, támogatják a rendezvényeiket, iskoláskorúak 
hagyományőrző tánc tanításában vesznek részt. 
Idősek rendezvényein is részt vesznek, és ajándékoznak.    
 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
Nem releváns településünkön.  
 

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

 
Nem releváns  településünkön.  
 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

 

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

 
Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésén történő tájékoztatás a helyi esélyegyenlőségi 
program célcsoportjairól, információ kérés a többségben jellemző problémákról, és javaslatkérés ezek 
megoldásához. 
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését követően Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzat az 
elfogadásról testületi határozatot hoz.     
 

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

 
Endrefalva Helyi Esélyegyenlőségi programjának elkészítését követően a lakosság megtekintheti, olvashatja a 
település honlapján www.endrefalva.hu. Az észrevételüket, véleményüket leírhatják, e-mail-ben, benyújthatják 
levélben, elmondhatják személyesen a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási időben.  



A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
 

1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

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

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Nő az álláskeresők száma, ezen belül a pályakezdő 
munkanélküliek száma   

 

Kapcsolat a munkaügyi hivatal kirendeltségével, 
munkalehetőségek  

 Foglalkoztatás elősegítése,  munkaerő-piacprogram    
Az érintettek tájékoztatása a munkahelyekről, 

képzésekről, átképzések lehetőségeiről. 
„Első munkahely garancia ” munkaerő-piaci program  

Kiemelkedően magas a 180 napnál régebben 
regisztrált munkanélküliek száma a településen 

Munkaügyi központ kirendeltségével együttműködés 
Érintettek tájékoztatása: értesítés, fórum 

Közfoglalkoztatás szervezése, START program, 
mezőgazdasági munkaprogram 

A településen mélyszegénységben élők közül 10 
családnak nagyon rossz állapotú a háza, pár év múlva 

fennáll a veszélye a lakhatatlanná  váláshoz. A 
családok önerővel nem rendelkeznek. 

10 ház állapotának felmérése, feladatok 
meghatározása, a felmerülő költségek betervezése 

műszaki szakember igénybe vételével. 
Pályázat megírása – szakember: pályázatíró, tervező 

Házak felújítása: kivitelező szakemberek   

 
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A településen a hosszú távú közfoglalkoztatás miatt a 
nyári szünidőben felügyelet nélkül maradnak  

gyermekek 

A felügyelet nélkül maradt gyermekek felmérése. 
Az idénybe vevők száma. 

A munkaügyi központ kirendeltségétől 2 fiatal 
kiközvetítése diákmunkára. Felügyelet, hasznos 

időtöltés szervezése   

Sok a veszélyeztetett gyermek, családgondozás sok 
gyermeket, családot érint, védelembe vétel alatt állók 

száma az utóbbi években jelentősen növekedett. A 
családgondozó a településen 3 munkakört lát, 

helyettesítés nem megoldott. 

Egy fő felsőfokú végzettséggel rendelkező pályakezdő 
felvétele, a munkaügyi központ kirendeltségén 

keresztül.  

A továbbtanuló gyermekek más településre járnak 
naponta, ez időszak a kamaszkor, ami számukra sok 
veszélyt, problémát jelent Eddig tapasztalat azt 
igazolja, hogy az iskolába járás helyett mással 
foglakoznak a gyermekek. A nagy számú védelembe 
vétel igazolja. Erre az időszakra jellemző a deviáns 
magatartás.   

 
 

Prevenció a deviáns magatartás elkerülésére. 
Megállapodás megkötése a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatával  

TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033 „Összefogás az 
áldozatokért” 

Előadások az általános iskolában   

Településen 0-14 éves korig élő gyereke száma  290 
fő. Nincs számukra olyan rendezett játékokkal ellátott 

hely a szabadban, ahol a kicsitől a nagyobbakig 
felügyelettel, illetve anélkül közösségben tudnának 

játszani, mozogni. 
Hiányzik a játszótér a településről 

Tervező – szükséges eszközök felmérése 
Tervező –a játszótér megtervezése 

Pályázat megírása, benyújtása 
Kivitelező – játszótér felépítése, bekerítése  
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A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

A két csoportból álló óvoda hivatalos férőhelye 50 A 
testület egy éve a gyermek létszám miatt emelte fel 
60 fő-re. Ennek ellenére még mindig elutasításra 
kerültek gyermekek. 2013. szeptemberétől minden 3. 
éves gyermeknek be kell kerülnie az óvodába. 
Ezek alapján az óvodát egy csoporttal és a kiszolgáló 
helységekkel bővíteni kell. 

Műszaki szakember felméri a bővítési területet, 
Tervező – elkészíti az óvoda bővítési tervét 
Pályázatíró – elkészíti a pályázatot 
Kivitelező cég megvalósítja az óvodabővítést  
Két óvodapedagógus és egy dajka felvétele 

Magas az alacsony iskolai ( 8. általános 227 fő ) 
végzettségűek munkanélkülisége   

Munkaügyi központ kirendeltségével 
kapcsolatfelvétel, információ kérés  
Érintettek tájékoztatása a programról, a bekerülés 
feltételeiről, előnyökről, együttműködés hiánya miatt 
a hátrányokról. 
TÁMOP 1.1.2. „A hátrányos helyzetűek 
foglalkoztathatóságának javítása Decentralizált 
programok a konvergencia régiókban”.  

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

55 év felettiek hátrányban vannak koruk miatt az 
elhelyezkedésben. Ez a hátrányos megkülönböztetés 
kihat a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő 
megszerzésére, és a megállapított összegre. 

Információkérés munkaügyi kirendeltségtől  
55 év felettiek tájékoztatása a munkahelyvédelmi 
akciókról  
állás és átképzési lehetőségekről tájékoztatás 
TÁMOP 1.1.2. „A hátrányos helyzetűek 
foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált 
programok a konvergencia régiókban)” 

Az egyedül élő idős  emberek leginkább veszélyeztettek 
koruk, egészségi állapotuk, befolyásolhatóságuk miatt 
az áldozattá válásra. 
    
 
 

Bűnmegelőzés az idősek körében figyelemfelkeltő 
előadások 
Együttműködés megkötése a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatával 
TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0033 „Összefogás az 
áldozatokért” 

Kevés a közalkalmazotti munkaviszonyban 
foglalkoztatott szakképzett gondozó a házi 
segítségnyújtásban. A házi segítségnyújtás ellátott 
létszáma 3 gondozónő alkalmazását igényli. A 3 fő 
alkalmazása után lehet csak normatíva emelést igénybe 
venni. 
A településen az idős beteg emberek többnyire egyedül 
élnek és egyedüli segítségük a házi  segítségnyújtás 
szolgáltatásban van.  

 
Az engedélyezett létszám 16 fő, erre van normatíva 
ennek ellenére évente 27-30 az ellátotti létszám. 
Működési engedély emelése csak 1 fő közalkalmazotti 
munkaviszonyban lévő gondozónő felvétele esetén 
valósulhat meg.  (1/2000. SzCsM rendelet és a 
Kormányhivatal ellenőrzése a meghatározó)  

  

Az időskorú lakossághoz képest alacsony a nappali 
ellátást igénybe vevők száma. Oka a klub jelenlegi 
feltétele alapján az engedélyezett létszám 29 fő.    

 
Figyelemfelkeltő programok szervezése, tájékoztatás 
Létszám növelése 

Az idős korosztály számára leginkább távol áll az 
Informatikai ismeret. Ezáltal kiesnek a modern technikai 
információktól.   

 
Tárgyi eszközök megléte – számítógép, internet 
Számítógép kezeléséhez oktatás pályázattal 
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A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Az orvosi rendelőt leginkább az idős, beteg és 
fogyatékkal élő emberek veszik igénybe. A rendelőbe 

történő feljutás nehéz az 5 magas lépcsőn át.  
Probléma  akadálymentesítettlenség  

Szakember felmérése az akadálymentesítés 
megvalósíthatóságának lehetőségeiről. 

Tervező – tervek elkészítése 
Pályázatíró  - pályázat elkészítése 
Akadálymentesítés kivitelezése  

Rossz állapotban lévő utak, járda hiánya, meglévők 
rossz állapota 

Fogyatékkal élő emberek számára balesetveszélyt 
jelent és megnehezíti a középületek elérhetését.   

Építendő utak és járdák felmérése szakemberrel 
Felújításra váró utak és járdák felmérése szakemberrel 

Pályázat megírása – pályázatíró 
Tervek elkészítése – tervezőket 

Utak, járdák építése és felújítása, akadálymentesítése 

 

A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

- Munkanélküliek a településen 
 
 
 
 
 
- Tartós munkanélküliek magas száma 
 
 
 
 
- Házak állapotának romlása 
 
 

- Aktorok: polgármester, általa kijelőlt személy 
Felelős: Polgármester 
Partnerek: munkaügyi központ kirendelsége, 
Endrefalva Roma Nemzeti  Önkormányzat 
- Aktorok: polgármester, általa kijelölt személy 
Felelős: polgármester 
Partnerek: munkaügyi központ kirendeltsége, 
Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
- Aktorok: polgármester, jegyző, pénzügy 
Felelős: polgármester 
Partnerek: műszaki szakemberek, tervező, 
pályázatiró, Endrefalva Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat, kivitelezők 

Gyermekek 

- Nyári szünetben felügyelet nélkül maradt 
gyermekek 
 
 
 
- Sok a veszélyeztetett gyermeke száma, 
családgondozó hiánya miatt nincs preventív 
tevékenység 
 
 
Kamaszok devianciája 
 
 
 
Településen hiányzik a játszótér 
 

- Aktorok: polgármester 
Felelős: polgármester 
Partnerek: munkaügyi központ kirendeltsége 
 
Aktorok: polgármester, intézményvezető 
Felelős: polgármester 
Partner: munkaügyi központ kirendeltsége 
Aktorok: polgármester,  
Felelős: polgármester 
Partnerek: pártfogói felügyelői osztály, iskola 
igazgatója 
Aktorok: polgármester, jegyző, pénzügy 
Felelős: polgármester 
Partner: pályázatiró, tervező, kivitelező 

Idősek 

55 év feletti munkanélküliek elhelyezkedési 
hátrány 
 
 

Aktorok: polgármester, megbízott munkatárs, 
családsegítő 
Felelős: polgármester 
Partnerek: munkaügyi központ kirendeltsége, 
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Szakképzett házi gondozó hiánya 
 
 
 
 
- Idős korú lakossághoz képest alacsony a 
nappali ellátást igénybe vevők száma 
 
 
Informatikai ismeretek hiánya 

Aktorok: polgármester, intézményvezető 
Felelős: polgármester 
Partnerek: munkaügyi központ kirendeltsége 
 
 
 
Aktorok: polgármester, intézményvezető 
Felelős: polgármester 
Partnerek: megyei Kormányhivatal 
Lakosság idős tagjai 
Aktorok: polgármester, intézményvezető 
Felelős: intézményvezető 
 Partnerek: kivitelezők 

Nők 

Óvodai férőhelyhiány 
 
 
 
 
 
Magas az alacsony iskolai végzettségűek 
munkanélkülisége 
 
 
 
 

Aktorok: polgármester, jegyző, intézményvezető, 
pénzügy 
Felelős: polgármester 
Partnerek: tervező, pályázatíró, kivitelező 
 
Aktorok: polgármester, munkatársa 
Felelős: polgármester 
Partnerek: munkaügyi központ kirendeltsége 

Fogyatékkal élők 

Orvosi rendelő akadálymentesítése 
 
 
 
 
 
Rossz állapotban lévő utak, járda hiánya, 
meglévők rossz állapota  
 

Aktorok: polgármester, jegyző, pénzügy 
Felelős: polgármester 
Partnerek: tervező, pályázatíró, kivitelező 
 
 
Aktorok: polgármester, jegyző, pénzügy 
Felelős: polgármester 
Partnerek: felmérő szakember, pályázatíró, 
tervező, kivitelező 
 
 

 

Jövőképünk 

 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák egyenlő bánásmódban részesülnek.  
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők megkapják azt a segítséget, hogy felemelkedjenek a 
megélhetés biztonságos szintjére. 
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek egészséges, boldog,  családban történő fejlődését. 
Folyamatosan odafigyelünk az idősek szükségleteinek, biztonságának, közösségi igényeinek biztosítására. 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az egyenjogúság minden téren történő biztosítását. 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők azonos esélyeinek megteremtésére . 



INTÉZKEDÉS 
 

Mélyszegénységben élők, romák 
 

 

Intézkedés sorszáma: 1. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Munkanélküliek a településen 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Nő az álláskeresők száma, ezen belül főként a pályakezdő munkanélküliek 
száma.  

Az intézkedéssel elérni kívánt 
cél: 

A munkanélküliek álláshoz jutása. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

- 1991. évi IV. törvény a foglakoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról  
 - „Első munkahely garancia” munkaerő-piaci program  

Az intézkedés tartalma: 

- Információk kérése a területileg illetékes munkaügyi kirendeltségtől.   
- Az érintettek tájékoztatása a munkahelyvédelmi akcióról, állás- és 

átképzési lehetőségekről, támogatási formákról. 
- Álláshirdetések, információk megjelentetése a honlapon, 

önkormányzati hirdetőtáblán.                     

Az intézkedés felelőse: 
Polgármester /az általa megbízott személy/ Endrefalva Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 

Az intézkedés 
megvalósításának határideje: 

2014. július 1. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

- munkanélküliek száma 
- álláslehetőségek száma 
- megjelentetések/tájékoztatási formák száma 
- átképzési lehetőségek száma 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

- humán: polgármesteri hivatal munkatársa 
- pénzügyi:  - 
- technikai: honlap, számítógép, papír, hirdetőtábla 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

- Folyamatos kapcsolattartás a területileg illetékes munkaügyi 
kirendeltséggel. 

- Technikai felszereltség megléte. 
- Folyamatosan közzétett állás-és képzési hirdetések. 

 



INTÉZKEDÉS  
 

 

Mélyszegénységben élők, romák 
 
 

Intézkedés sorszáma: 2. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Tartós munkanélküliek magas száma 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Nő a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma. 

Az intézkedéssel elérni kívánt 
cél: 

A munkanélküliek álláshoz jutása. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

- 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról  
- 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kacsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról  

Az intézkedés tartalma: 
- Közfoglalkoztatás szervezése a településen a területileg illetékes munkaügyi 
kirendeltséggel együttműködve. START program, mezőgazdasági program.  

Az intézkedés felelőse: Polgármester 

Az intézkedés 
megvalósításának határideje: 

2014. április 1. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

- munkanélküliek száma 
- közfoglalkoztatásban résztvevők száma 
- közfoglalkoztatási programok száma 
- elnyert támogatás összege 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

- humán:      polgármesteri hivatal dolgozója 
- pénzügyi:  támogatás összege 
- technikai: közfoglalkoztatáshoz szükséges technikai felszereltség 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

- A munkaügyii kirendeltség által kiirt közfoglalkoztatási programok. 
- Támogatási forrás rendelkezésre állása.  



INTÉZKEDÉS 
 
Mélyszegénységben élők, romák 
 
 

Intézkedés sorszáma: 3. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Rossz állapotú házak 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Mélyszegénységben élők közül 10 családnak nagyon rossz állapotban van a 
háza, pár év múlva fennáll a veszély a lakhatatlanná váláshoz.   

Az intézkedéssel elérni kívánt 
cél: 

Mély szegénységben élők házai felújítottak.  

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatási stratégia 

Az intézkedés tartalma: 

- műszaki szakemberrel történő felmérés 
- feladatok meghatározása, felmerülő költségek betervezése 
- pályázat megírása – pályázatíró 
- tervező 
- kivitelező 

 
  

Az intézkedés felelőse: Polgármester /Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Az intézkedés 
megvalósításának határideje: 

2017. május 1.  

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

- felújított házak száma 
- érintett házak lakóinak száma 
- elégedettségi mérés, kérdőív  

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

- humán:   műszaki szakember, pályázatíró, tervező,  
- pénzügyi: pályázati forrás, 
-  technikai:  számítógép, papír, fénymásoló, kivitelezők   

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

- megfelelő megfizethető szakemberek 
- pénzügyi fedezet megléte pályázatból 

 
Kapcsolódó intézkedések: 
Pályázat 10 ház felújítására 



INTÉZKEDÉS  
 
Gyermekek 
 

Intézkedés sorszáma: 1. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Felügyelet nélkül maradt gyermekek  

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Az önkormányzat hosszú távú közfoglalkoztatásában alkalmazott szülők 
gyermekei  a nyári szünidőben felügyelet nélkül maradnak.   

Az intézkedéssel elérni kívánt 
cél: 

A gyermekek felügyeletet és értelmes szabadidős programokban részesüljenek  

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

Az intézkedés tartalma: 

- információgyűjtés, igényfelmérés 
- két diákmunkás alkalmazása 
- érintettek tájékoztatása a szolgáltatás nyújtásáról 
 

Az intézkedés felelőse: Polgármester /az általa megbízott személy/ 

Az intézkedés 
megvalósításának határideje: 

2013. augusztus 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

- a programokon részt vevő gyermekek napi létszáma 
- a gyermekek aktivitása 
- elégedettségi index 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

- humán: polgármester, vagy megbízottja 
- technikai:  (terem és udvar) 
- eszközök:  játékok, technikai anyagok 
- pénzügyi: bér a munkaügyi kirendeltség által támogatott  

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

- Szülők hossztávú foglakoztatása 
- Személyi és tárgyi feltételek megléte  



INTÉZKEDÉS 
 
Gyermekek 
 
 

Intézkedés sorszáma: 2. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Szakképzett családgondozó hiánya 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

A településen nő a veszélyeztetett gyermekek és családok száma 

Az intézkedéssel elérni kívánt 
cél: 

Preventív tevékenység folytatása, veszélyeztetettség megelőzése, kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetése érdekében családgondozás. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
- 15/1998. (IV.30) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről. 
 - Ü.i: XIII-C-10/441-9/2012. Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatalának hatósági ellenőrzése 
  

Az intézkedés tartalma: 

- információ kérés a munkaügyi kirendeltségtől felsőfokú szociális 
végzettségű pályakezdő nyilvántartásáról 

- támogatott szociális végzettségű pályakezdő alkalmazása 
             
 

Az intézkedés felelőse: Fenntartó  - Polgármester és intézményvezető 

Az intézkedés 
megvalósításának határideje: 

2014. január 01. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

- jelző rendszer jelzéseinek száma 
- gyermek programok száma 
- veszélyeztetettség száma 
- védelembe vétel száma 
 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

      -     humán:    - 
      -  pénzügyi: normatíva igénybe vétele, munkaügyi kirendeltség által 
nyújtott támogatás  

-     technikai:   - 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

- település hátrányos helyzetének megléte 
- gyermeklétszám megléte 
- hátrányos helyzetűek száma 



INTÉZKEDÉS  
 
Gyermekek 
 

Intézkedés sorszáma: 3. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Kamaszok devianciája 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

14-17 év közötti időszakban a fiatalok gyakran válnak bűncselekmények 
áldozataivá, illetve elkövetőivé.    

Az intézkedéssel elérni kívánt 
cél: 

Gyermekek egészséges fejlődése, deviáns magatartás elkerülése  

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

- 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
- 115/2003. (X, 28.) OGY határozat a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti 
stratégiájáról  

Az intézkedés tartalma: 
Az áldozattá válás és bűncselekmény elkövetőjévé válás megelőzése 
prevenciós előadások  

Az intézkedés felelőse: Polgármester, Alapszolgáltatási Központ - vezető 

Az intézkedés 
megvalósításának határideje: 

2015. június 30. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

- előadások száma 
- előadók alkalmassága 
- részvevő gyermekek száma, aktivitása 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

- humán:      előadók 
- technikai:  terem, szükséges szemléltető eszközök 
- pénzügyi:  - 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

- humán, technikai, pénzügyi feltételek fenntarthatósága 



INTÉZKEDÉS  
 
Gyermekek 
 

Intézkedés sorszáma: 4. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Játszótér építése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

290 gyermek számára nincs rendezett játékkal ellátott hely a szabadban ahol 
szülővel, illetve egyedül mozogni, játszani tudnak.   

Az intézkedéssel elérni kívánt 
cél: 

Játszótér megléte 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

„Legyen jobb a gyermekeknek” 

Az intézkedés tartalma: 

 - A kiválasztott terület felmérése  
 - Pályázat elkészítése 
- Tervezés 
- kivitelezés   

Az intézkedés felelőse: polgármester 

Az intézkedés 
megvalósításának határideje: 

2017. június 15. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

- játékok száma 
- játékok minősége 
- játszóteret igénybe vevők napi létszáma 
- igénybe vevő korosztály  

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

- humán: műszaki felmérést végző szakember, tervező, pályázatíró 
- pénzügyi: szakemberek díja, pályázati erőforrás  

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

- megfelelő megfizethető szakember 
- játékok megléte, megóvása 
- kihasználtság 

 
Kapcsolódó intézkedések: 
Pályázat játszótérre 



INTÉZKEDÉS 
 
Nők 
 

Intézkedés sorszáma: 1. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Óvodai férőhelyhiány 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

3-6 illetve (7 éves) korosztály részére kevés a férőhely a két csoportos 
óvodában   

Az intézkedéssel elérni kívánt 
cél: 

Minden 3. életévét betöltött gyermek folyamatosan bekerülhessen a helyi 
óvodába 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

2011.évi CXC törvény a Nemzeti Köznevelésről  

Az intézkedés tartalma: 

A 2009. évben felújított épület bővítése egy csoporttal és a hozzá szükséges 
kiszolgáló helységek létrehozásával. Az eredetileg 50 férőhelyes óvoda 75 
férőhelyessé alakítása. Ehhez szükséges személyi feltétel – 2 ódapedagógus és 
egy dajka felvétele. 

Az intézkedés felelőse: Polgármester, intézményvezető 

Az intézkedés 
megvalósításának határideje: 

2018.06.30. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

- óvoda létszáma 
- 3-6 (7) évesek száma 
-  szülői elégedettségi mutató 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

humán: polgármester, projekt menedzsment 
pénzügyi: UNIÓS támogatás, önkormányzati önerő 
Technikai: kivitelező cég, papír, fénymásoló, számítógép 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

- lakónépesség 0-3 év közötti korosztály számának növekedése 
- a helyi óvoda igénybevétele 
- feladatalapú állami támogatás biztosítása  

 
Kapcsolódó intézkedések:   
 - pályázat óvodabővítésre 



INTÉZKEDÉS 
 
Nők 
 

Intézkedés sorszáma: 2.  

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Magas az alacsony iskolai végzettségűek munkanélkülisége 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Nő a munkanélküliek száma, pályakezdők száma is magas.  
Zömében 8. általános iskolai végzettség   

Az intézkedéssel elérni kívánt 
cél: 

Munkanélküli nők, mint az álláskeresők, mint a tartós munkanélküliek álláshoz 
jussanak. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

- 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról. 
- TÁMOP 1.1.2.  „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása 
Decentralizált programok a konvergencia régiókban”  

Az intézkedés tartalma: 
- információ kérés a területileg illetékes munkaügyi kirendeltségtől. 
- Az érintettek tájékoztatása a programról – bekerülés előnyei,  

együttműködés megszegésének következményei 

Az intézkedés felelőse: 
Polgármester /az általa megbízott személy/ Endrefalva Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 

Az intézkedés 
megvalósításának határideje: 

2014. július 1. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

- munkanélküli nők száma 
- tájékoztatási formák száma 
- képzési lehetősek száma 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

- humán:  polgármesteri hivatal munkatársa 
- pénzügyi:    - 
- technikai:  honlap, számítógép, papír, hirdetőtábla 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

- folyamatos kapcsolattartás a területileg illetékes munkaügyi 
kirendeltséggel 

- Folyamatos képzési és álláslehetőségek közzététele. 
- Technikai felszereltség megléte 



INTÉZKEDÉS  
 
Idősek 
 

Intézkedés sorszáma: 1. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

55 év feletti munkanélküliek nagy száma 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Koruk miatt hátrányos helyzetben vannak az 55 év feletti munkanélküliek. 
Foglalkoztatásuk a magasabb bérezésük miatt hátrányos, ennek 
következménye, hogy kevés szolgálati időt szereznek és nagyon kevés a 
kimutatott jövedelmük a nyugdíj megállapításánál.  

Az intézkedéssel elérni kívánt 
cél: 

55 év feletti munkanélküliek  átképzése, álláshoz jutása.  

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

- 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról. 
TÁMOP 1.1.2. „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása 
(Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” 

Az intézkedés tartalma: 
- információkérés a területileg illetékes munkaügyi kirendeltségétől 
- az 55 év felettiek tájékoztatása a munkahelyvédelmi akcióról,  
- állás és átképzési lehetőségekről tájékoztatás   

Az intézkedés felelőse: 
Polgármester /az általa megbízott személy/ Endrefalva Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 

Az intézkedés 
megvalósításának határideje: 

 2014. július 01. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

- 55 év feletti munkanélküliek száma 
- átképzési lehetőségek száma 
- álláshelyek száma 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

- humán: polgármester, polgármesteri hivatal munkatársa 
- pénzügy:    - 
- technikai:  számítógép, papír, hirdetőtábla  

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

- Folyamatos kapcsolattartás a területileg illetékes munkaügyi 
kirendeltséggel. 

- Folyamatos közzé tett állás és átképzési lehetőségek 
- Technikai felszereltség megléte. 



INTÉZKEDÉS  
 
Idősek 
 

Intézkedés sorszáma: 2.  

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Személyi feltétel hiánya 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Nincs megfelelő számú törvényi előírásoknak megfelelő szociális gondozó a 
házi segítségnyújtásban.  

Az intézkedéssel elérni kívánt 
cél: 

Valamennyi gondozott folyamatosan, szakszerűen el legyen látva.  

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
- 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
- XIII-C-10/297-11/2012. számú ellenőrzési anyag Nógrád Megyei 
Kormányhivatal és Szociális Gyámhivatalától 
  

Az intézkedés tartalma: 

- Információ kérés a munkaügyi kirendeltségtől, támogatás 
igénybevételének lehetőségéről 

- Hosszú távú közfoglalkoztatásban foglalkoztatott személy 
közalkalmazotti munkaviszonyban történő foglalkoztatása. 

- Szakképzettség megszerzésére való kötelezés.  

Az intézkedés felelőse:  Fenntartó –polgármester és intézményvezető 

Az intézkedés 
megvalósításának határideje: 

2014. 01.01. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

- gondozottak száma 
- gondozottak  folyamatos ellátása 
- elégedettségi mutató a gondozottak részéről 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

-humán: - 
- pénzügyi:  a feladatalapú normatíva igénybe vétele az összes ellátottra 
- technikai: -  

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

- megfelelő számú gondozott megléte 
- normatíva folyamatos biztosítása 



INTÉZKEDÉS  
 
Idősek 
 

Intézkedés sorszáma: 4. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Kevés az idősek klubját igénybe vevők száma    

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Az időskorú lakossághoz mérten kevés az idősek klubjának szolgáltatásait 
igénybevevők száma.  A jelenlegi engedélyezett férőhely 29 fő, a működési 
feltételek hiánya miatt /kicsi betér, kiszolgáló helységek hiánya/    

Az intézkedéssel elérni kívánt 
cél: 

A lakosság idős tagjai minél nagyobb számban kapcsolódjanak be a klub 
közösségi életébe. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

- Idősügyi Nemzeti Stratégia 
- 1993. III. évi törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról   
 

Az intézkedés tartalma: 
- Rendezvények, programok kiállítások szervezése, 
- Érintettek tájékoztatása a klub lehetőségeiről  

Az intézkedés felelőse: Polgármester, intézményvezető 

Az intézkedés 
megvalósításának határideje: 

            2015. szeptember 01.  

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

- engedélyezett férőhely száma 
- férőhely kihasználtsága 
- elégedettségi mutató /félévente kérdőíves felmérés/ 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

- humán:     polgármester, intézményvezető, gondozónők 
- pénzügyi:                - 
- technikai:  számítógép, fénymásoló, papír  

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

- normatíva folyamatos megléte 
- önkormányzati támogatás 
- ellátás maximális kihasználása   



INTÉZKEDÉS  
 
Idősek 
 

Intézkedés sorszáma: 5. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Bűnmegelőzés az idősek körében 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

- Az idősebb korosztály könnyen válik bűncselekmények áldozatává. Életkori, 
fizikai, mentális helyzetükből adódóan kiszolgáltatottabbak, fokozottabban 
veszélyeztetettebbek bizonyos bűncselekményekkel szemben. 

Az intézkedéssel elérni kívánt 
cél: 

Az idősek áldozattá válásának megelőzése. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

- 115/2003.(X.28.) OGY határozat a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti 
stratégiájáról  
- Bűnmegelőzési koncepció 
- Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés TAMOP-5.6.1. C-11/2-2011-
0033  

Az intézkedés tartalma: 

- a programról tájékoztatás 
- igényfelmérés 
- az előadások időpontjának kihirdetése 
- érintettek értesítése 
- előadások megtartása 

Az intézkedés felelőse: Polgármester, intézményvezető, Pártfogó Felügyelői Osztályvezető  

Az intézkedés 
megvalósításának határideje: 

2015. június 30.  

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

- előadásokon részt vevő idősek száma 
- előadások száma 
- elégedettségi mutató 
- az idősek önbizalmának, biztonságának növekedése 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

- idős résztvevők 
- pénzügy:    - 
- technikai: hely, berendezés, papír, fénymásoló  

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

- pénzügyi és humán feltételek megléte,  
- Nógrád Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálattal 

együttműködés 



INTÉZKEDÉS  
 
Idősek 
 

Intézkedés sorszáma: 6. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Informatikai ismeret hiánya 
 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Az idős korosztály egyáltalán nem, vagy csak kevés számban ismeri az 
informatikát. Ezáltal hátrányt élveznek a mai kor ismeretanyagának 
elsajátításában. 

Az intézkedéssel elérni kívánt 
cél: 

Az idősek klubjának tagjai ismerjék meg az internet használatát.  

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

Idősügyi Nemzeti Stratégia 

Az intézkedés tartalma: - Pályázat informatikai oktatásra 

Az intézkedés felelőse: - Polgármester, intézményvezető 

Az intézkedés 
megvalósításának határideje: 

- 2014. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

- idősek klubjának napi létszáma 
- klubtagok pozitív hozzáállása 
- számítógépet használók napi száma  

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

- humán: polgármester, intézményvezető 
- pénzügyi: pályázat, önkormányzati önerő 
- technikai: számítógép, internet  

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

- idősek klubjának kihasználtsága 
- normatíva folyamatossága 
- technikai eszközök megléte 



INTÉZKEDÉS  
 
Fogyatékkal élők: 
 

Intézkedés sorszáma: 1. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Orvosi rendelő akadálymentesítése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

Az orvosi rendelő nem akadálymentes.   

Az intézkedéssel elérni kívánt 
cél: 

Az orvosi rendelő akadálymentessé válik. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 
- Településfejlesztési koncepció 

Az intézkedés tartalma: Akadálymentesítés felmérése szakember bevonásával 

Az intézkedés felelőse: Polgármester 

Az intézkedés 
megvalósításának határideje: 

2015. szeptember 01. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

- fogyatékkal élők száma 
- akadálymentesítési lehetőségek száma 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

- humán:  szakemberek 
- pénzügy:  EU támogatás, szakértői díj 
- technikai: fényképezőgép, számítógép, papír, fénymásoló 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

- megfelelő megfizethető szakember 
- szakértői díj finanszírozására pénzügyi fedezet 

 
Kapcsolódó intézkedés: 
 - pályázat akadálymentesítésre 



INTÉZKEDÉS  
 
Fogyatékkal élők 
 

Intézkedés sorszáma: 2. 

Az intézkedés címe, 
megnevezése: 

Utak járdák hiánya, a meglévők rossz állapota 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben feltárt 
esélyegyenlőségi probléma 
megnevezése: 

A fogyatékkal élők akadálymentes közlekedése a településen nem megoldott. 
Az utak és járdák állapota nem megfelelő. 
Ezért a fogyatékkal élők nem tudják, vagy nehezen tudják elérni a 
közintézményeket. 

Az intézkedéssel elérni kívánt 
cél: 

Akadálymentes jó állapotú utak és járdák megléte. 

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 
dokumentumokkal: 

Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Fogyatékosságügy 

Az intézkedés tartalma: Utak, járdák felmérése szakember bevonásával.  

Az intézkedés felelőse: polgármester 

Az intézkedés 
megvalósításának határideje: 

2014. december 31. 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 
indikátor(ok): 

- a felújított járda hossza 
- a felújított út hossza 
- az újonnan kialakított járda hossza 

Az intézkedés 
megvalósításához szükséges 
erőforrások  
(humán, pénzügyi, 
technikai): 

- humán:  felmérő, pályázatíró, megvalósíthatósági tanulmány 
- pénzügy: szakember díja 
- technikai:  fényképezőgép, papír, számítógép, fénymásoló   

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága: 

- megfelelő megfizethető szakember 
- pénzügyi fedezet megléte 

 
Kapcsolódó intézkedések: 
 Pályázat utak,  járdák építésére, felújítására 



3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 

2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 
   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézkedés 
sorszáma  

Az intézkedés címe, 
megnevezése  

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése  

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél  

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 

dokumentumokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az intézkedés felelőse 
Az intézkedés 

megvalósításának 
határideje  

Az intézkedés eredményességét 
mérő indikátor(ok)  

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges erőforrások 
(humán, pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága  

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége  

1 
Munkanélküliek a 
településen 

Nő az álláskeresők 
száma, ezen belül 
főként a pályakezdő 
munkanélküliek 
száma. 

Munkanélküliek 
álláshoz jutása 

1991. évi IV.tv. a 
foglalkoztatás 
elősegítéséről és 
munkanélküliek 
ellátásáról Első 
munkahely garancia" 
munkaerő-piaci 
program 

- Információk kérése 
a területileg illetékes 
munkaügyi 
kirendeltségtől - Az 
érintettek 
tájékoztatása a 
munkahelyvédelmi 
akcióról, állás és 
átképzési 
lehetőségekről, 
támogatási 
formákról. - 
Álláshirdetések, 
információk 
megjelentetése a 
honlapon, 
önkormányzati 
hirdető táblán. 

Polgármester/általa 
megbízott személy, 
ERNÖ  

2014.07.01. 

- munkanélküliek száma - 
álláslehetőségek száma - 
megjelentetések/tájékoztatási 
formák száma - átképzési 
lehetőségek száma 

- humán: 
polgármesteri 
hivatal munkatársa - 
pénzügyi: - - 
technikai: honlap, 
számítógép, papír, 
hirdető tábla 

- Folyamatos 
kapcsolattartás a 
területileg 
illetékes 
munkaügyi 
kirendeltséggel - 
Technikai 
felszereltség 
megléte - 
Folyamatosan 
közzétett állás és 
képzési 
hirdetések 

2 
Tartós 
munkanélküliek 
magas száma 

Nő a 180 napnál 
régebben regisztrált 
munkanélküliek 
száma 

A munkanélküliek 
álláshoz jutása 

- 1991. évi IV. tv. a 
foglalkoztatás 
elősegítéséről és a 
munkanélküliek 
ellátásáról - 2011. évi 
CVI.tv. a 
közfoglalkoztatásról és 
a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint 
egyéb törvények 
módosításáról  

Közfoglalkoztatás 
szervezése a 
településen a 
területileg illetékes 
munkaügyi 
kirendeltséggel 
együttműködve. 
START program, 
mezőgazdasági 
program. 

Polgármester 2014.04.01. 

- munkanélküliek száma - 
közfoglalkoztatásban 
résztvevők száma - 
közfoglalkoztatási programok 
száma - elnyert támogatás 
összege 

- humán: 
polgármesteri 
hivatal dolgozója - 
pénzügyi: támogatás 
összege - technikai: 
közfoglalkoztatáshoz 
szükséges technikai 
felszereltség 

- A munkaügyi 
kirendeltség által 
kiírt 
közfoglalkoztatási 
programok - 
Támogatási 
forrás 
rendelkezésre 
állása 

3 
Rossz állapotú 
házak 

Mélyszegénységben 
élők közül 10 
családnak nagyon 
rossz állapotban van a 
háza, pár év múlva 

Mélyszegénységben 
élők házai 
felújítottak. 

Nemzeti Társadalmi 
Felzárkóztatási Stratégia 

- műszaki 
szakemberrel 
történő felmérés - 
feladatok 
meghatározása, 

Polgármester, 
Endrefalva Roma 
Nemzetiségi 
Önkormányzat 

2017.05.01. 
- felújított házak száma - 
érintett házak lakóinak száma 
- elégedettségi mérés, kérdőív 

- humán: műszaki 
szakember, 
pályázatíró, tervező 
- pénzügyi: pályázati 
forrás - technikai: 

- megfelelő, 
megfizethető 
szakemberek - 
pénzügyi fedezet 
megléte a 
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felmerülő költségek 
betervezése - 
pályázat megírása-
pályázatiró - tervező 
- kivitelező 

számítógép, papír, 
fénymásoló, 
kivitelezők 

pályázatból  

II. A gyermekek esélyegyenlősége  

1 
Felügyelet nélkül 
maradt gyermekek 

Az önkormányzat 
hosszútávú 
közfoglalkoztatásában 
alkalmazott szülők 
gyermekei a nyári 
szünidőben felügyelet 
nélkül maradnak. 

A gyermekek 
felügyelete és 
értelmes 
szabadidős 
programokban 
részesüljenek. 

1997. évi XXXI. tv. a 
gyermekek védelméről 
és gyámügyi 
igazgatásról 

- információ gyüjtés, 
igényfelmérés az 
ellátásra - két 
diákmunkás 
alkalmazása 

Polgármester/az 
általa megbízott 
személy 

2013.08.31. 

- a programokon résztvevő 
gyermekek napi létszáma - 
gyermekek aktivitása - 
elégedettségi index 

- humán: 
polgármester vagy 
megbízottja - 
pénzügy: bér a 
minkaügyi 
kirendeltség által 
támogatott - 
technikai: terem, 
udvar, játékok, 
technikai anyagok 

- szülők 
hosszútávú 
foglalkoztatása - 
személyi és tárgyi 
feltételek 
megléte 

2 
Szakképzett 
családgondozó 
hiánya 

A településen nő a 
veszélyeztetett 
gyermekek és 
családok száma. 

Preventív 
tevékenység 
folytatása, 
veszélyeztetettség 
megelőzése, 
kialakult 
veszélyeztetettség 
megszüntetése 
érdekében 
családgondozás. 

1997. évi XXXI.évi tv. a 
gyermekek védelméről 
és gyámügyi 
igazgatásról 
15/1998.(IV.30.) NM 
rendelet a személyes 
gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi 
intézmények valamint 
személyek szakmai 
feladatairól és 
működésük feltételeiről 
- üi:XIII-C-10/441-
9/2012. Nógrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szociális és 
Gyámhivatalának 
hatósági ellenőrzése 

- Információ kérés a 
munkaügyi 
kirendeltségtől 
elszőfokú szociális 
végzettségű 
pályakezdő 
nyilvántartásáról - 
Támogatott szociális 
végzettségű 
pályakezdő 
alkalmazása. 

Fenntartó-
polgármester, 
intézményvezető 

2014.01.01. 

- jelzőrendszer jelzéseinek 
száma - gyermek programok 
száma - veszélyeztetettség 
száma - védelembe vétel 
száma 

- humán: - - 
pénzügyi: normatíva 
igénybe vétele, 
munkaügyi 
kirendeltség által 
nyújtott támogatás - 
technikai: - 

- település 
hátrányos 
helyzetének 
megléte - 
gyermek létszám 
megléte - 
hátrányos 
helyzetűek száma 

3 
Kamaszok 
devianciája 

14-17 év közötti 
időszakban a fiatalok 
gyakran válnak 

Gyermekek 
egészséges 
fejlődése, deviáns 

- 1997. évi XXXI. tv. a 
gyermekek védelméről 
és a gyámügyi 

Az áldozattá válás és 
bűncselekmény 
elkövetőjévé válás 

Polgármester, 
Alapszolgáltatási 
Központ vezető 

2015.06.30. 
- előadások száma - előadók 
alkalmassága - részvevő 
gyermekek száma, aktivitása 

- humán: előadók - 
pénzügyi: - - 
technikai: terem, 
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bűncselekmények 
áldozataivá, illetve 
elkövetőivé.  

magatartás 
elkerülése. 

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

megelőzése 
prevenciós 
előadások. 

szükséges 
szemléltető 
eszközök 

4 Játszótér építése 

290 gyermek számára 
nincs rendezett 
játékkal ellátott hely a 
szabadban ahol 
szülővel, illetve 
egyedül mozogni, 
játszani tudnak. 

Játszótér megléte 
"Legyen jobb a 
gyermekeknek" 

- a kiválasztott 
terület felmérése - 
pályázat elkészítése 
- tervezés - 
kivitelezés 

Polgármester 2017.06.15. 

- játékok száma - játékok 
minősége - játszóteret 
igénybe vevők napi létszáma - 
igénybe vevő korosztály 

- humán: műszaki 
felmérést végző 
szakember, tervező, 
pályázatíró - 
pénzügyi: 
szakemberek díja, 
pályázati erőforrás - 
technikai: papír, 
számítógép, 
fénymásoló, 
kivitelező 

- megfelelő, 
megfizetett 
szakember - 
játékok megléte, 
megóvása - 
kihasználtság 

III. A nők esélyegyenlősége  

1 Óvadabővtés 
3-6 éves korosztály 
részére kevés a 
férőhely az óvodában 

Minden 3. évet 
betöltött gyermek 
folyamatosan 
bekerülhessen a 
helyi óvodába. 

2011.évi CXC.törvény a 
Nemzeti Köznevelésről 
8.§ (2.) 

A 2009-ben felújított 
épület bővítésével új 
csoport létrehozása, 
valamint a kiszolgáló 
helységek 
építésével. 

Polgármester, 
intézményvezető 

2018.06.30. 

Az eredetileg 50 férőhelyes 
óvoda 75 férőhelyessé 
alakítása. 2012. évben a 
Képviselő-testület határozata 
alapján lett 60 férőhelyre 
emelve a gyermeklétszám 
miatt. - nem lesz férőhely 
hiányában elutasított 
gyermek - egyetlen anyának 
sem kell munkahelyet 
elutasítani kiskorú gyermeke 
miatt 

UNIO-s pályázat 
elkészítése, 
megvalósíthatósági 
tanulmány 
elkészítése, 
közbeszerzési eljárás 
lefolytatása, 
kivitelezés 3 három 
új munkahely 
létesítése /óvnő, 
dajka/, humán, 
pénzügyi  

Az óvoda 
működtetését, 
fenntartását a 
feladatalapú 
állami 
támogatásból 
kívánjuk 
fenntartani.  

2 
Óvodai 
férőhelyhiány 

3-6 illetve (7) éves 
korosztály részére 
kevés a férőhely a két 
csoportos óvodában.  

Minden 3. életévet 
betöltött gyermek 
folyamatosan 
bekerülhessen a 
helyi óvodába. 

2011. évi CXC tv. a 
Nemzeti Köznevelésről  

A 2009. évben 
felújított épület 
bővítése egy 
csoporttal és a hozzá 
szükséges kiszolgáló 
helységek 
létrehozásával. Az 
eredetileg 50 
férőhelyes óvoda 75 

Polgármester, 
intézményvezető 

2018.06.30. 
- óvoda létszáma - 3-6 (7) 
évesek száma - szülői 
elégedettségi mutató 

- humán: 
polgármester, 
projekt 
menedzsment - 
pénzügyi: UNIÓS 
támogatás, 
önkormányzati 
önerő - technikai: 
papír, fénymásoló, 

- lakónépesség 0-
3 év közötti 
korosztály 
számának 
növekedése - a 
helyi óvoda 
igénybevétele - 
feladatalapú 
állami támogatás 
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férőhelyessé 
alakítása. Ehhez 
szükséges személyi 
feltétel - 2 
óvodapedagógus és 
dajka felvétele. 

számítógép, 
kivitelező 

biztosítása  

3 

Magas az alacsony 
iskolai 
végzettségűek 
munkanélkülisége 

Nő a munkanélküliek 
száma, pályakezdők 
száma is magas. 
Zömében 8. általános 
iskolai végzettség.  

Munkanélküli nők, 
mint álláskeresők, 
mint a tartós 
munkanélküliek 
álláshoz jussanak.  

- 1991. évi IV tv. a 
foglalkoztatás 
elősegítéséről és a 
munkanélküliek 
ellátásáról. - TÁMOP 
1.1.2."A hátrányos 
helyzetűek 
foglalkoztathatóságának 
javítása Decentralizált 
programok a 
konvergencia 
régiókban" 

- információ kérés a 
területileg illetékes 
munkaügyi 
kirendeltségtől - az 
érintettek 
tájékoztatása a 
programról- 
bekerülés előnyei, 
együttműködés 
megszegésének 
következményei  

Polgármester/az 
általa megbízott 
személy Endrefalva 
Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 

2014.07.01. 
- munkanélküli nők száma - 
tájékoztatási formák száma - 
képzési lehetőségek száma  

- humán: 
polgármesteri 
hivatal munkatársa - 
pénzügy: - - 
technikai: honlap, 
számítógép, papír, 
hirdetőtábla 

- folyamatos 
kapcsolattartás a 
területileg 
illetékes 
munkaügyi 
kirendeltséggel - 
folyamatos 
képzési és 
álláslehetőségek 
közzététele - 
technikai 
felszereltség 
megléte 

IV. Az idősek esélyegyenlősége  

1 
55 év feletti 
munkanélküliek 
nagy száma 

Koruk miatt 
hátrányos helyzetben 
vannak az 55 év 
feletti 
munkanélküliek. 
Foglalkoztatásuk a 
magasabb bérezésük 
miatt hátrányos, 
ennek 
következménye, 
kevés szolgálati időt 
szereznek és nagyon 
kevés a kimutatott 
jövedelmük a nyugdíj 
megállapításánál.  

55 év feletti 
munkanélküliek 
átképzése, álláshoz 
jutása 

- 1991.évi IV.tv. a 
foglalkoztatás 
elősegítéséről és a 
munkanélküliek 
ellátásáról. - TÁMOP 
1.1.2."A hátrányos 
helyzetűek 
foglakoztathatóságának 
javítása Decentralizált 
programok a 
konvergencia 
régiókban"  

- információ kérés a 
területileg illetékes 
munkaügyi 
kirendeltségtől - az 
55 év felettiek 
tájékoztatása a 
munkahelyvédelmi 
akcióról - állás és 
átképzési 
lehetőségekről 
tájékoztatás 

Polgármester/az 
általa megbízott 
személy Endrefalva 
Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 

2014.07.01. 
- 55 év feletti munkanélküliek 
száma - átképzési lehetőségek 
száma - álláshelyek száma 

- humán: 
polgármester, 
hivatal munkatársa - 
pénzügyi: - - 
technikai: 
számítógép, papír, 
hirdetőtábla 

- folyamatos 
kapcsolattartás a 
területileg 
illetékes 
munkaügyi 
kirendeltségen - 
folyamatos 
közzétett állás és 
átképzési 
lehetőségek - 
technikai 
felszereltség 
megléte 

2 
Személyi feltétel 
hiánya 

Nincs megfelelő 
számú törvényi 
előírásoknak 

Valamennyi 
gondozott 
folyamatosan, 

- 1993. évi III.tv a 
szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról - 

- Információ kérés a 
munkaügyi 
kirendeltségtől, 

Fenntartó-
polgármester, 
intézményvezető 

2014.01.01. 
- gondozottak száma - 
gondozottak folyamatos 
ellátása - elégedettségi 

- humán: - - 
pénzügyi: 
feladatalapú 

- megfelelő 
számú gondozott 
megléte - 
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megfelelő szociális 
gondozó a házi 
segítségnyújtásban. 

szakszerűen el 
legyen látva. 

1/2000.(I.7.) SzCsM 
rendelet a személyes 
gondoskodást nyújtó 
szociális intézmények 
szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről 
- XIII-C-10/297-11/2012. 
számú ellenőrzési anyag 
Nógrád Megyei 
Kormányhivatal és 
Szociális 
Gyámhivatalától  

támogatás igénybe 
vételének 
lehetőségéről - 
Hosszútávú 
közfoglalkoztatásban 
foglalkoztatott 
személy 
közalkalmazotti 
munkaviszonyban 
történő 
foglalkoztatása. - 
Szakképzettség 
megszerzésére  
kötelezés. 

mutató a gondozottak 
részéről 

normatíva 
igénybevétele az 
összes ellátottra - 
technikai: - 

normatíva 
folyamatos 
biztosítása  

3 

Kevés az idősek 
klubját 
igénybevevők 
száma  

Az idős korú 
lakossághoz mérten 
kevés az idősek 
klubjának 
szolgáltatásait 
igénybe vevők száma. 
A jelenlegi 
engedélyezett 
férőhely 29 fő, a 
működési feltételek 
hiánya miatt.  

A lakosság idős 
tagjai minél 
nagyobb számban 
kapcsolódjanak be 
a klub közösségi 
életébe. 

- Idősügyi Nemzeti 
Stratégia - 1993.évi 
III.számú tv. a szociális 
igazgatásról és szociális 
ellátásokról  

- rendezvények, 
programok, 
kiállítások 
szervezése - 
érintettek 
tájékoztatása a klub 
lehetőségeiről 

Polgármester, 
intézményvezető 

2015.09.01. 

- engedélyezett férőhely 
száma - férőhely 
kihasználtsága - elégedettségi 
mutató (félévente kérdőíves 
felmérés) 

- humán: 
polgármester, 
intézményvezető, 
gondozónők - 
pénzügyi: - - 
technikai: 
számítógép, 
fénymásoló, papír  

- normatíva 
folyamatos 
megléte - 
önkormányzati 
támogatás - 
ellátás maximális 
kihasználása 

4 
Bűnmegelőzés az 
idősek körében 

Az idősebb korosztály 
könnyen válik 
bűncselekmények 
áldozatává. Életkori, 
fizikai, mentális 
helyzetükből adódóan 
kiszolgáltatottabbak, 
fokozottabban 
veszélyeztetettebbek 
bizonyos 
bűncselekményekkel 
szemben.  

Az idősek áldozattá 
válásának 
megelőzése. 

- 115/2003.(X.28.) OGY 
határozat a társadalmi 
bűnmegelőzés nemzeti 
srtatégiájáról - 
Bűnmegelőzési 
koncepció - Az áldozattá 
válás megelőzése, 
áldozatsegítés TÁMOP-
5.6.1.C-11/2-2011-0033 

- a programról 
tájékoztatás - 
igényfelmérés - az 
előadások 
időpontjának 
kihirdetése - 
érintettek értesítése 
- előadások 
megtartása 

Polgármester, 
intézményvezető, 
pártfogó felügyelői 
osztályvezető 

2015.06.30. 

- előadásokon résztvevő 
idősek száma - előadások 
száma - elégedettségi mutató 
- az idősek önbizalmának, 
biztonságának növekedése 

- humán: idős 
résztvevők - 
pénzügyi: - - 
technikai: hely, 
berendezés, papír, 
fénymásoló 

- pénzügyi és 
humán feltételek 
megléte - Nógrád 
Megyei 
Kormányhivatal 
Igazságügyi 
Szolgálattal 
együttműködés 

5 Informatikai Az idős korosztály Az idősek klubjának Idősügyi Nemzeti Pályázatból oktatás Polgármester, 2014.12.31. - idősek klubjának napi - humán: - idősek 
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   A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  

Intézkedés 
sorszáma  

Az intézkedés címe, 
megnevezése  

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése  

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél  

A célkitűzés összhangja 
egyéb stratégiai 

dokumentumokkal  

Az intézkedés 
tartalma  

Az intézkedés felelőse 
Az intézkedés 

megvalósításának 
határideje  

Az intézkedés eredményességét 
mérő indikátor(ok)  

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges erőforrások 
(humán, pénzügyi, 

technikai)  

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága  

ismeret hiánya  egyáltalán nem, vagy 
csak kevés számban 
ismeri az 
informatikát. Ezáltal 
hátrányt élveznek a 
mai kor 
ismeretanyának 
elsajátításában. 

tagjai ismerjék meg 
az internet 
használatát. 

Stratégia az idősek részére intézményvezető létszáma - a klubtagok pozitív 
hozzáállása - számítógépet 
használók napi száma 

polgármester, 
intézményvezető - 
pénzügyi: pályázat, 
önkormányzati 
önerő - technikai: 
számítógép, internet 

klubjának 
kihasználtsága - 
normatíva 
folyamatossága - 
technikai 
eszközök megléte 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége  

1 
Orvosi rendelő 
akadálymentesítése 

Az orvosi rendelő 
nem akadálymentes 

Orvosi rendelő 
akadálymentessé 
válik. 

- 1997. évi LXXVIII.tv az 
épített környezet 
alakításáról és 
védelméről - 
Településfejlesztési 
koncepció 

Akadálymentesítés 
felmérése 
szakember 
bevonásával. 

Polgármester 2015.09.01. 
- fogyatékkal élők száma - 
akadálymentesítési 
lehetőségek száma  

- humán: 
szakemberek - 
pénzügyi: EU 
támogatás, szakértői 
díj - technikai: 
fényképezőgép, 
számítógép, papír, 
fénymásoló 

- megfelelő, 
megfizethető 
szakember - 
szakértői díj 
finanszírozására 
pénzügyi fedezet 

2 
Utak járdák hiánya, 
a meglévők rossz 
állapota 

A fogyatékkal élők 
akadálymentes 
közlekedése a 
településen nem 
megoldott. Az utak és 
járdák állapota nem 
megfelelő. Ezért a 
fogyatékkal élők nem 
tudják, vagy nehezen 
tudják elérni a 
közintézményeket.  

Akadálymentes jó 
állapotú utak és 
járdák megléte. 

Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium - 
Fogyatékossági ügy 

Utak, járdák 
felmérése 
szakember 
bevonásával. 

Polgármester 2014.12.31. 

- a felújított járda hossza - a 
felújított út hossza - az 
újonnan kialakított járda 
hossza 

- humán: felmérő, 
pályázatiró, 
megvalósíthatósági 
tanulmány - 
pénzügyi: 
szakember díja - 
technikai: 
fényképezőgép, 
papír, számítógép, 
fénymásoló 

- megfelelő, 
megfizethető 
szakember - 
pénzügyi fedezet 
megléte  
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3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozásáért és megvalósításáért, értékelését, ellenőrzését és az ennek során 
nyert információk visszacsatolását, valamint a programba történő beépítésének garantálását a program 
megvalósításában érintett partnerek együttműködése révén garantálását a program megvalósításában 
érintett partnerek együttműködése révén biztosítja. 

A megvalósítás folyamata 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében önkormányzatunk 
vállalja: 
- a HEP IT megvalósításának figyelemmel kísérését, a kötelezettségek teljesítésének nyomon követését, 
dokumentálását, és mindezekről a településen élők, érintettek, partnerek rendszeres tájékoztatását, 
- annak figyelemmel kísérését, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e a 
kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján szükséges-e esetleges új beavatkozások 
meghatározása, 
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálatát, a 
HEP IT aktualizálását, 
- az esetleges változások beépítését a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítését véleményezésre, 
döntésre, 
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatását, 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárását, kommunikálását. 
 

Monitoring és visszacsatolás 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósítását, végrehajtását a képviselő-testület a 
partnerintézmények, érintettek bevonásával ellenőrzi, és javaslatot készít a HEP szükség szerinti 
aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, megvalósítóinak. 

Nyilvánosság 

A program elfogadását megelőzően a vélemény nyilvánítás lehetőségét a programot napirendre tűző 
képviselő-testületi ülés révén biztosítjuk. 
A véleményformálás lehetőségét biztosítja a Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra hozatala is. 
A nyilvánosság folyamatos biztosítására az önkormányzat honlapja, áll rendelkezésre, melynek révén 
tájékoztatjuk a településen élőket a program megvalósításában elért eredményekről, a monitoring 
eredményeiről. 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. 
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Kötelezettségek és felelősség 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személy felel: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester felel. 
- Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi partnerek számára 

elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program. 
- Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és intézményeinek dolgozói 

megismerjék és kövessék a HEP-ben foglaltakat. 
- Biztosítja, hogy az önkormányzat és az intézményvezetők megkapják a HEP végrehajtásához szükséges 

felkészítést és segítséget. 
- Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben megtennie a szükséges lépéseket, vizsgálatot 

kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról intézkedni. 

Érvényesülés, módosítás 

Amennyiben a kétévente előírt, vagy ennél korábbi időpontban elvégzett felülvizsgálat során kiderül, hogy 
a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a beavatkozási terület felelőse bemutatja a képviselő-
testületnek az indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek 
korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok 
teljesíthetők legyenek. 
A program szándékos mulasztásából fakadó nem teljesülése esetén a HEP IT végrehajtásáért felelős 
személy intézkedik a felelős)ök) meghatározásáról, és – szükség esetén felelősségre vonásáról. 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben a HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a szükséges 
lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek elhárításáról. 
A 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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4. Elfogadás módja és dátuma 

 

I. A Endrefalva község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az itt 
született észrevételeke, a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük. 
 
III. Ezt követően Endrefalva község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek része 
az Intézkedési Terv) megvitatta és 114/2013. (VII.10.) számú határozatával elfogadta. 
 
Mellékletek: 
- Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 114/2013. (VII.10.) számú határozata 
- Endrefalva Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő testületének 39/2013. (VII.10.) számú 
határozata 

 
 
 
 
 
 
Dátum: Endrefalva2013. július 16. Csóriné Botyánszki Ágnes 

 polgármester 
 
 
 
A……………. Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni. 
 
 
 
Dátum          Partner aláírás 

 
 
 
 
Dátum          Partner aláírás 
 
 
 
 
 
Dátum          Partner aláírás 
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MELLÉKLETEK 
 
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

  Fő Változás 

2007 1305   

2008 1316 101% 

2009 1304 99% 

2010 1309 100% 

2011 1310 100% 

2012 1310 100% 

2013   0% 

 
 
 
 
 
2. számú táblázat - Állandó népesség 

fő % 
  

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 657 653 1310 50% 50% 

0-2 évesek     47     

0-14 éves 136 154 290 47% 53% 

15-17 éves 30 26 56 54% 46% 

18-59 éves 360 389 749 48% 52% 

60-64 éves 24 25 49 49% 51% 

65 év feletti 107 59 166 64% 36% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR      
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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 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

2008 155 296 52,4% 

2009 160 299 53,5% 

2010 160 295 54,2% 

2011 166 290 57,2% 

2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 
 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

  állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg 

2008 47 47 0 

2009 35 64 -29 

2010 43 36 7 

2011 49 49 0 

2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 
 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás  

  élve születések száma halálozások száma 
természetes 

szaporodás (fő) 

2008 23 15 8 

2009 25 7 18 

2010 11 17 -6 

2011 11 9 2 

2012 22 17 5 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
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3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma 

15-64 év közötti lakónépesség (fő) nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

nő férfi összesen nő férfi összesen év  

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 431 438 869 47 10,9% 70 16,0% 117 13,5% 

2009 411 434 845 80 19,5% 112 25,8% 192 22,7% 

2010 417 437 854 100 24,0% 107 24,5% 207 24,2% 

2011 414 440 854 84 20,3% 103 23,4% 187 21,9% 

2012 414 430 844 93 22,5% 111 25,8% 204 24,2% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 

    2008 2009 2010 2011 2012 

nyilvántartott álláskeresők száma összesen fő 285 294 258 232 #ÉRTÉK! 

fő 28 26 18 21 n.a. 
20 éves és fiatalabb 

% 9,8% 8,8% 7,0% 9,1% #ÉRTÉK! 

fő 39 40 45 40 n.a. 
21-25 év  

% 13,7% 13,6% 17,4% 17,2% #ÉRTÉK! 

fő 41 44 34 41 n.a. 
26-30 év 

% 14,4% 15,0% 13,2% 17,7% #ÉRTÉK! 

fő 34 36 34 21 n.a. 
31-35 év 

% 11,9% 12,2% 13,2% 9,1% #ÉRTÉK! 

fő 37 42 26 23 n.a. 
36-40 év 

% 13,0% 14,3% 10,1% 9,9% #ÉRTÉK! 

fő 42 41 37 24 n.a. 
41-45 év 

% 14,7% 13,9% 14,3% 10,3% #ÉRTÉK! 

fő 36 35 34 33 n.a. 
46-50 év 

% 12,6% 11,9% 13,2% 14,2% #ÉRTÉK! 

fő 23 24 22 22 n.a. 
51-55 év 

% 8,1% 8,2% 8,5% 9,5% #ÉRTÉK! 

fő 5 6 6 6 n.a. 
56-60 év 

% 1,8% 2,0% 2,3% 2,6% #ÉRTÉK! 

fő 0 0 2 1 n.a. 
61 év felett 

% 0,0% 0,0% 0,8% 0,4% #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal      
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3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya 

nyilvántartott/regisztrált 
munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő fő % 
év  

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

2008 113 175 288 66 105 171 58,4% 60,0% 59,4% 

2009 117 166 283 37 54 91 31,6% 32,5% 32,2% 

2010 117 126 243 17 19 36 14,5% 15,1% 14,8% 

2011 105 131 236 21 28 49 20,0% 21,4% 20,8% 

2012 155 183 338 62 72 134 40,0% 39,3% 39,6% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
 
 
 

3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma 

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő férfi összesen nő Férfi összesen év  

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 131 125 256 15 11,5% 24 19,2% 39 15,2% 

2009 126 120 246 14 11,1% 20 16,7% 34 13,8% 

2010 131 127 258 15 11,5% 29 22,8% 44 17,1% 

2011 122 132 254 14 11,5% 11 8,3% 25 9,8% 

2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 



 

 101 
 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

15 éves és idősebb lakosság 
száma összesen 

15-X éves legalább általános 
iskolát végzettek száma 

általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15-x 
évesek száma  

év  

összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 

2001 923 488 435 697 341 356 226 24,5% 147 30,1% 79 18,2% 

2011 1020 521 499 811 410 401 209 20,5% 111 21,3% 98 19,6% 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás          
 
 
 
 
 

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai 
végzettség szerint 

nyilvántartott álláskeresők száma összesen 8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség 

8 általános 
8 általánosnál 

magasabb iskolai 
végzettség 

év 

 Fő fő % fő % fő % 

2008 288 40 13,9% 191 66,3% 57 19,8% 

2009 283 34 12,0% 195 68,9% 54 19,1% 

2010 243 27 11,1% 164 67,5% 52 21,4% 

2011 236 30 12,7% 159 67,4% 47 19,9% 

2012 338 38 11,2% 227 67,2% 73 21,6% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 

általános iskolai felnőttoktatásban résztvevők száma 

8. évfolyamot 
felnőttoktatásban 

eredményesen 
elvégzők száma  év 

fő Fő % 

2009 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

2010 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

2011 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

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

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 

középfokú felnőttoktatásban 
résztvevők összesen 

szakiskolai 
felnőttoktatásban  

résztvevők 

szakközépiskolai 
felnőttoktatásban résztvevők 

gimnáziumi felnőttoktatásban 
résztvevők 

 év 

fő fő % fő % fő % 

2009 #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! 

2010 #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! 

2011 #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! 

2012 #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! n.a. #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) 
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3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 

év 
Közfoglalkoztatásban 

résztvevők 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 

2010 61 12% n.a. n.a. 

2011 38 9% n.a. n.a. 

2012 11 1% n.a. n.a. 

Forrás: Önkormányzat adatai 
 
 
 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

év 
15-64 év közötti lakónépesség 

száma 
segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2008 288 8 2,8% 

2009 283 44 15,5% 

2010 243 23 9,5% 

2011 236 2 0,8% 

2012 338 1 0,3% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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3.2.10. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - vállalkozások 

év 

regisztrált 
vállalkozások 

száma a 
településen 

Kiskereskedelmi 
üzletek száma 

vendéglátóhelyek 
száma 

állami szektorban 
foglalkoztatottak 

száma 

kivetett 
iparűzési 

adó 

befizetett 
iparűzési adó 

működő 
foglalkoztatási 

programok száma 
helyben 

foglalkoztatási 
programokban 

részt vevők 
száma 

2008 77 8 0 n.a. 3.011.951 2.712.065 n.a. n.a. 

2009 30 11 0 

n.a. 

2.186.100 1.854.430 n.a. n.a. 

2010 92 10 0 

n.a. 

7.544.000 7.502.195 n.a. n.a. 

2011 87 7 0 

n.a. 

9.855.615 8.728.437 n.a. n.a. 

2012 79 7 0 

n.a. 

9.170.810 6.654.790 n.a. n.a. 

Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat adatai
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3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma 

nyilvántartott álláskeresők száma 
álláskeresési 

járadékra 
jogosultak  év 

fő fő % 

2008 288 27 9,4% 

2009 283 19 6,7% 

2010 243 21 8,6% 

2011 236 9 3,8% 

2012 338 11 3,3% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

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

szociális segélyben 
részesülők   

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás (álláskeresési támogatás) 

év 

fő 
15-64 évesek 

%-ában 
fő 

munkanélküliek %-
ában 

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 

2008 4 1% 180 62,50% 0 0 

2009 4 1% 169 59,71% 0 0 

2010 4 2% 128 52,67% 0 0 

2011 49 21% 138 58,47% 0 0 

2012 9 3% 147 43,49% 5 1 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 



 

 106 
 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

év 
Felnőttek és gyermekek részére 
tervezett háziorvosi szolgálatok 

száma 

Csak felnőttek részére szervezett 
háziorvosi szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

2008 1 0 0 

2009 1 0 0 

2010 1 0 0 

2011 1 0 0 

2012 1 0 0 

2013 1 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

2008 48 

2009 60 

2010 108 

2011 73 

2012 64 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

év ápolási díjban részesítettek száma 

2008 6 

2009 10 

2010 15 

2011 18 

2012 28 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

év 
összes 

lakásállomány (db) 
  

bérlakás állomány 
(db) 

  
szociális 

lakásállomány 
(db) 

  

egyéb lakáscélra 
használt nem 

lakáscélú ingatlanok 
(db) 

  

    

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 455 0 1 0 0 0 0 0 

2009 455 0 1 0 0 0 0 0 

2010 457 0 1 0 0 0 0 0 

2011 457 0 1 0 0 0 0 0 

2012 n.a. n.a. 1 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 
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3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők 

év 
lakásfenntartási támogatásban 

részesítettek száma 

adósságcsökkentési 
támogatásban részesülők 

száma 

2008 83 0 

2009 95 0 

2010 134 0 

2011 163 0 

2012 202 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 

év 
védelembe vett 18 év 

alattiak száma 
Megszűntetett esetek száma a 18 év 

alatti védelembe vettek közül 
veszélyeztetett kiskorú gyermekek 

száma 

2008 2 0 23 

2009 6 0 39 

2010 12 0 35 

2011 14 10 41 

2012 7 8 33 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

év 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma 

Ebből tartósan 
beteg fogyatékos 
gyermekek száma 

Kiegészítő gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma  

Ebből tartósan beteg 
fogyatékos 

gyermekek száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek száma 

2008 306 0 0 n.a. 0 

2009 309 0 0 n.a. 0 

2010 310 0 0 n.a. 0 

2011 313 0 0 n.a. 0 

2012 337 0 0 n.a. 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
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4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma 

év 
 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 étkeztetésben 
részesülők száma 

2008 50 70 1 121 0 79 

2009 55 85 2 153 0 83 

2010 57 105 0 143 0 85 

2011 62 102 1 144 31 159 

2012 59 104 1 149 49 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
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4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

év védőnői álláshelyek száma 
Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma 

2008 1 296 

2009 1 299 

2010 1 295 

2011 1 290 

2012 1 299 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
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4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 

év 
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi praxis/ok száma 
Háziorvos által ellátott 

személyek száma 
Gyermekorvos által ellátott 

gyerekek száma  
Felnőtt házi orvos által 
ellátott gyerekek száma  

2008 0 11.259 0 2.723 

2009 0 14.108 0 3.191 

2010 0 14.373 0 2.755 

2011 0 11.575 0 2.403 

2012 0 11.711 0 2.799 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
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4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

év bölcsődék száma 
bölcsődébe beírt 
gyermekek száma 

Szociális szempontból felvett 
gyerekek száma (munkanélküli 

szülő, veszélyeztetett gyermek, nappali 
tagozaton tanuló szülő) 

Működő összes bölcsődei 
férőhelyek száma 

2008 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 

év 
családi napköziben engedélyezett 

férőhelyek száma 
családi napköziben a térítésmentes 

férőhelyek száma 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 0 0 

2011 0 0 

2012 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi 
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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 
60 

Óvodai csoportok száma 
2 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 
7.30 - 16.30  

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 
4 - 5 hét  

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 
4 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 
4 0 

Gyógypedagógusok létszáma 

0 0 

Dajka/gondozónő 
2 0 

Kisegítő személyzet 
0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
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4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 2. 

év 
Helyhiány miatt elutasított 

gyermekek száma (fő) 
Ebből hátrányos / halmozottan 

hátrányos helyzetű (fő) 

2008 5 0 

2009 0 0 

2010 12 0 

2011 8 0 

2012 6 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati, intézményi adatgyűjtés 
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4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. 

év 
3-6 éves korú 

gyermekek száma 
óvodai gyermekcsoportok 

száma 
óvodai férőhelyek 

száma 

óvodai feladat-
ellátási helyek 

száma 

óvodába beírt 
gyermekek száma 

óvodai gyógypedagógiai 
csoportok száma 

2008 83 2 50 1 26 0 

2009 88 2 50 1 24 0 

2010 70 2 50 1 28 0 

2011 70 2 50 1 28 0 

2012 65 2 60 1 33 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
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4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma 

Általános iskola 1-4 évfolyamon 
tanulók száma 

Általános iskola 5-8 évfolyamon 
tanulók száma 

általános iskolások 
száma 

napközis 
tanulók 
száma 

tanév 

fő fő fő fő % 

2010/2011 65 84 149 89 59,7% 

2011/2012 63 81 144 63 43,8% 

2012/2013 64 91 155 89 57,4% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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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 

tanév 

1-4 évfolyamon 5-8 évfolyamon összesen 1-4 évfolyamon 5-8 évfolyamon összesen db 

2010/2011 4 4 8 0 0 0 1 

2011/2012 4 4 8 0 0 0 1 

2012/2013 4 4 8 0 0 0 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban 

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

tanév 

fő % 

2010/2011 15   

2011/2012 20   

2012/2013 n.a.   

Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
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4.4.15. számú táblázat – Továbbtanulási mutatók középfokra nappali tagozaton 

Gimnázium (%) 
Szakközépiskola 

(érettségit adó képzés) 
(%) 

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

tanév 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

2008/2009 14% 0 36% 45% 43% 55% 0 0 7% 0 

2009/2010 0 0 40% 36% 60% 64% 0 0 0 0 

2010/2011 0 0 42% 43% 53% 57% 5% 0 0 0 

2011/2012 15% 19% 25% 19% 60% 62% 0 0 0 0 

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
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4.4.16. számú táblázat – Lemorzsolódási mutatók az általános iskolában 

Évfolyamismétlők aránya (%) Magántanulók aránya (%) 
Az előző tanévben 250 óránál 

többet hiányzó tanulók aránya 
(%) 

tanév 

összlétszámon 
belül 

HHH-tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-tanulók 
körében 

2008/2009 4 fő 3% 3% 4 fő 3% 3% 5 fő 4% 5% 

2009/2010 3 fő 2% 1.5% 3 fő 2%  2% 1 fő 1% 1% 

2010/2011 3 fő 2% 2% 4 fő 3% 3% 3 fő 2% 3% 

2011/2012 1 fő 1% 0% 1 fő 1% 0% 2 Fő 1% 0% 

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
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4.4.17. számú táblázat – Hátránykompenzáló programok 

tanév 
tanodai program 

létszám 

HH/ HHH 
tanulók 

létszáma 

tehetséggondozó 
program 

HH/ HHH 
tanulók 

létszáma 
nyári tábor 

HH/ HHH 
tanulók 

létszáma 

Alapfokú 
művészetoktatás 

HH/ HHH 
tanulók 

létszáma 

2008/2009 0 0 6 6 26 25 45 43 

2009/2010 0 0 2 02.jan 30 28 51 50 

2010/2011 0 0 11 11 30 29 49 47 

2011/2012 0 0 10 10 25 24 57 57 

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
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5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 
év 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2008 407 394 165 128 175 113 

2009 406 382 185 152 166 117 

2010 412 390 212 150 126 117 

2011 414 384 n.a. n.a. 131 105 

2012 394 377 n.a. n.a. 183 155 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés 
 
 

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

év védőnők száma 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 
átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2008 1 83 83 

2009 1 88 88 

2010 1 70 70 

2011 1 70 70 

2012 1 65 65 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
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5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben 

Képviselőtestület tagja 
Városi bíróság és ítélőtáblák 

vezetői 
Közgyűlések tagjai 

év 

Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 

2008 3 4 0 0 0 0 

2009 4 3 0 0 0 0 

2010 3 3 0 0 0 0 

2011 3 3 0 0 0 0 

2012 3 3 0 0 0 0 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 
 

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

év 
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő férfiak száma 
nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő nők száma 
összes nyugdíjas 

2008 118 197 315 

2009 122 195 317 

2010 118 187 305 

2011 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

2012 n.a. n.a. #ÉRTÉK! 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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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 

év 

fő fő % 

2008 155 32 21% 

2009 160 33 21% 

2010 160 31 19% 

2011 166 30 18% 

2012 162 31 19% 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
 

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma 

év időskorúak járadékában részesülők száma 

2008 0 

2009 0 

2010 0 

2011 0 

2012 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma 

év 
megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők száma 
egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 

2008 34  n.a. 

2009 36 4 

2010 33 4 

2011 n.a. 4 

2012 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
 

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

év 
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 
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