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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 

 

 

Bevezetés 
 

Vállaj Község Önkormányzatának célja, hogy minden lakos számára elérhetővé tegye a szolgáltatásokat, 
biztosítsa a hátrányos helyzetű polgárok esélyegyenlőségét az élet minden területein. Ennek érdekében 
megalkotja a megváltozott előírásoknak megfelelő települési esélyegyenlőségi programját.  
A program tartalmazza a helyzetelemzést, a feladat-meghatározásokat, valamint azok megvalósításának 
ütemezését.  
Az esélyegyenlőségi terv első része a Helyzetelemzés, mely részletesen kifejti a hátrányos helyzetű 
célcsoportok életkörülményeinek jellemzőit, felmerülő problémáit, majd a következő rész ezek 
megoldási módjaira keres alternatívákat intézkedési tervek segítségével.            
                                                                                                                            
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, Vállaj Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az 
esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település 
más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja 
továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös 
tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.  
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 
 

 

A település bemutatása 

 

A település földrajzi helyzete:  

Vállaj a Délkelet-Nyírségben, Nyíregyházától mintegy 67 km-re, a román határ mentén található 

település. A 471-es útról Nyírbátornál leágazó alsórendű úton közelíthető meg, a legközelebbi 

vasútállomás Mátészalka-Ágerdőmajor útvonalon, Ágerdőmajoron van. 

Éghajlata mérsékelten meleg és a mérsékelten hűvös öv határán terül el. A település mellett folyik a Kraszna. 
Erdőtársulásaira az akácosok jellemzők, s viszonylag nagy területet borítanak a tölgyesek is. A fenyőfélék és a 
nemes nyárak csak kisebb társulásokat alkotnak. A nyílt társulások között  homokpuszta-rétek, zsombékosok is 
megfigyelhetőek, jellemző a tőzegeper, a sások előfordulása. Talaját réti talaj, réti öntéstalaj, humuszos homok 
jellemzi. 

 
 
 
 

                                                           
1
 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 

Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  



 
 

 

 

 
A település történelmi bemutatása: 
 

A település nevét illetően nem ismert meggyőző magyarázat: talán személynévi eredetű, s a személynév 
a magyar váll községnek képzős származéka. A községet egyes források szerint a Gut-Keled nemzetség 
alapította, ez esetben a XII.század végén keletkezhetett, de először 1335-ben említik a Gut-Keled 
nembeliek birtokaként. Ekkor már temploma is volt. 1354-ben a nemzetség sásvári monostorához 
tartozott. Az ecsedi uradalom tartozékaként osztozott a Báthori-, majd a Rákóczi birtok sorsában. 1711 
után II.Rákóczi Ferenc elkobzott birtokaként a kincstárra szállt, az egészet 1746-ban Károly Ferenc vette 
meg. Az új birtokos német telepesekkel népesítette be. Katolikus német temploma 1771-ben épült. 
1749 januárjában már körülbelül negyven sváb gazda lakott a községben, míg magyar csak kilenc-tíz. A 
XVIII. századi német telepítésű község még a századforduló után is markánsan megőrizte kulturális 
elkülönültségét, de az asszimiláció erőteljesen megindult. 
A XIX. század hatékony parasztgazdaságaival gazdag, irigyelt településnek számított környezetében. 
1945-ig a Károlyiak birtokában volt. A két világháború között határátkelőhely működött Vállaj és 
Csanálos között, a román-magyar határon. A II. világháborút követően Vállajról 214 főt hurcoltak el 
„málenkij robotra”, közülük 44 fő nem tért haza. A II. világháborúban összesen 105-en vesztették 
életüket. A község határába olvadt be a mai napig határnévként ismert Bódvaj-Vállaj. Eredetileg a 
Kaplony nemzetség birtoka volt. 1329-ben talán falu is, de már 1431-ben elpusztult település, a Báthory 
család ez évben szerezte meg és ettől kezdve Vállaj sorsát követte. A község az 1860-as években 
közigazgatásilag a Nyíri, az 1870-es évektől a Mátészalkai járáshoz tartozott. Az 1920-as évektől a 
Csengeri, majd az 1940-es évek közepétől ismét a Mátészalkai járáshoz került, később Mátészalka 
városkörnyékének része lett. Az 1920-as években körjegyzőségi székhely, hozzátartozott Mérk. 1950-
ben Mérk és Vállaj községeket egyesítették Mérkvállaj néven, ám 1955-ben ismét önálló községgé 
alakult. 1971-től nagyközségi közös tanács társközsége, tanácsának székhelye Mérk, társközsége 
Tiborszállás volt. A rendszerváltást követően visszanyerte önállóságát.  
 
 

Vállaj  község állandó népessége, lakónépessége: 
 
A település állandó népességének száma jelenleg 1021 fő, lakónépessége 901 fő, az elmúlt éveket 
egybevetve kis mértékű csökkenés tapasztalható. 

http://maps.google.com/maps?ll=47.763259,22.357066&z=13&t=m&hl=hu
http://maps.google.com/maps?ll=47.763259,22.357066&z=13&t=m&hl=hu


 
Az állandó népesség számát úgy értelmezzük, mint a bejelentett állandó népességet. Tehát az adott 

területen bejelentett lakóhellyel (állandó lakással) rendelkező személyek tartoznak a bejelentett állandó 

népesség körébe, függetlenül attól, hogy van-e máshol bejelentett tartózkodási helyük (ideiglenes 

lakásuk), vagy hogy az összeírás eszmei időpontjában jelen voltak-e. 

 
 

Vállaj állandó népesség száma
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                            Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 
 

 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

 

 
 
 
 
 

Lakónépesség 
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A lakónépességet úgy értjük, mint az adott területen lakóhellyel rendelkező, de másutt tartózkodási 

hellyel nem rendelkező személyek, valamint az ugyanezen a területen tartózkodási hellyel rendelkező 

személyek együttes szám 

- Állandó népesség     

  
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 533 488 1021 52% 48% 

0-2 évesek      22     

0-14 éves 71 81 152 47% 53% 

15-17 éves 16 14 30 53% 47% 

18-59 éves 292 317 609 48% 52% 

60-64 éves 39 32 71 55% 45% 

65 év feletti 115 44 159 72% 28% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR      
 
 

 
                                              Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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                                              Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 

Öregedési index (%)
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                                Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 

Az öregedési index azt jelzi, hogy 100 fő 14 év alattira mennyi 65 éven felüli fő jut. Vállaj  
vonatkozásában 100 feletti az index, túlsúlyban vannak a 65 év felettiek vagyis öregedő a 
népességszerkezet.  
 
 

  
állandó jellegű 
odavándorlás 

elvándorlás egyenleg 

2008 43 78 -35 

2009 27 26 1 

2010 30 41 -11 

2011 54 70 -16 

2012 75 76 -1 

                         Forrás :Teir, KSH-TSTAR 
 



Belföldi vándorlások - egyenleg (fő)
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                          Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 
Álláslehetőségek hiányában elsősorban a fiatalok és a képzettebb munkavállalók költöznek el a településről.  A 

fentiek következtében, amennyiben ez a kedvezőtlen demográfiai trend nem változik, a település népessége 

nyilvánvalóan fokozatosan elöregszik, és emiatt torzul a lakosság korszerkezete is. Ez a későbbiekben jelentős 

terhet róhat majd a szociális ellátórendszerekre. 

Leggyakrabban a közeli településekre, pl. Mátészalkára (járási központ), költöznek az emberek, elég gyakori 

emellett a távolabbi városokba, településekre történő elvándorlás is.  

  
élve születések 

száma 
halálozások száma 

természetes 
szaporodás (fő) 

2008 10 22 -12 

2009 9 16 -7 

2010 4 21 -17 

2011 6 16 -10 

2012 7 13 -6 

 
 

természetes szaporodás (fő)
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                               Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 



A településünkön a természetes szaporodás negatív előjelű, ami azt jelenti, hogy évente több a halálozások száma 

a születések számánál. 2008. illetve 2010-ben feltűnően magas ez az arány. 

 

Közszolgáltatások: 

 

 

 

 

 

 

 

A lakosság számára a közszolgáltatások nagy része helyben, mikro-térségi központban /Nagyecsed/ másik része a 

járási központban, vagy a megyeszékhelyen érhető el.  

Az esélyegyenlőség szempontjából legfontosabb közszolgáltatások biztosítottak a településen. Közoktatási 

intézményi feladatokat, úgy mint óvodai nevelést  és az általános iskolai oktatást helyben látja el. A feladatok 

közül a legtöbb gyereket érintő ellátás helyben hozzáférhető, vagy a kistérségi központ által  fenntartott 

bölcsődében.  

 

Közoktatás  

Óvodai nevelés:  

Az óvoda községünkben egy telephelyen működik. A 2 csoportban, 50 férőhelyre jelenleg beírt gyermekek száma 

27 fő. Az óvoda 54%-os kihasználtsággal üzemel.   

 

Általános iskola:  

Vállaji Általános iskola  260 éves múltra tekint vissza. Községünkben az általános iskolai oktatás egy intézményben 

8 tanuló csoporttal működik, jelenleg 71 tanuló oktatása folyik. 2007. szeptember 1.-től Mérk Község 

Önkormányzatával intézményi társulás keretében tartottuk fenn az intézményt, 2014. január 1.-től állami 

fenntartással működik. 

 

Közművelődés:  

Vállaji Művelődési Ház és Könyvtár 200 fő befogadására alkalmas. A település kulturális életében 

meghatározó szerepet játszik: községi, intézményi rendezvények szervezése, lebonyolítása. Az  épület 

külső felújítása megtörtént,  a belső tér azonban felújításra szorul. 

 

Egészségügyi ellátás  

Vállaj községben a lakosság egészségügyi alapellátása jónak mondható. Egy orvosi körzetet 1 szakorvos látja el a 

háziorvosi teendőket.  A községben a fogászat, védőnői szolgáltat és 1 gyógyszertár is működik.  

Közszolgáltatások elemzése  

  

Óvodák száma 1 

Óvodások száma (fő) 27 

Általános iskolák száma 1 

Általános iskolai tanulók száma a nappali oktatásban 71 

Művelődési Ház 1 



 
 

 

Értékeink, küldetésünk 
 
 
Műemlék jellegű falu Vállaj.  1747-ben kialakított utcaképe, a megtervezett telekrendszere, a telkeken azonosan 
kialakított porták, a házak és csűrök kapcsolatrendszere az évszázadok múlásával nem változott. A bővülés nem a 
telek megosztásával, hanem új utcák nyitásával történt. A házak utcaként azonos fekvésűek, a telken 
hosszirányban nyúlnak el, bár előfordul az utcával párhuzamos befordítás is. Vállaj műemléki értékét nem az 
egyedi épületek jelentik, hanem az egységes együttes. 
A falu ékessége: római katolikus temploma. Ezt a csodálatos építményt Foerk Ernő tervezte. Az eklektika jegyében 
épült, romantikus stílusú római katolikus  templom ma már műemlék. Orgonáját Barakovics János orgona-
építőmester ajándékozta a falunak. 
 
 

 
 

Az önkormányzat az elmúlt években élt a pályázati lehetőségekkel, melyek segítségével jelentős 
felújítások, beruházások mentek végbe a településen.  
 
2008. évben:  
LEKI támogatás (pályázat) segítségével Vállaj Parkerdő kerítés építése. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
2010. évben:  
- TEKI támogatás keretében elkészült Vállaj Nemzetiségi Óvoda korszerűsítése a XXI. Századi infrastruktúra      
kialakításával. 

 
  
 

- Mikro térségi fogorvosi rendelő kialakítása, meglévő épület felújításával. 
 



 
  
2011. évben: 
- Vállaj Főtér, Svábház parkjainak és játszóterének rekonstrukciója 
 

 
2012. évben: 
- Emlékpark kialakítása 

 
 
 
A település az elmúlt években jelentős változásokon ment keresztül, a közintézmények megújultak,  
megújult a faluközpont, emlékpark létesül, így már egy élhetőbb, szép környezetben várják a 
gyerekeket, felnőtteket, ide látogató vendégeket.  



Az Önkormányzatunk szeretné elérni, hogy minden lakos jól érezze magát községünkben, meg legyenek 
teremtve a megfelelő élethez szükséges feltételek, és ezek segítségével minél több fiatalt, családot a 
településen tartani, lecsökkenteni az elvándorlást.  
 
A hazai és uniós pályázatokon való indulás egyik feltétele a települések esélyegyenlőségi programjának megléte. 
Az önkormányzat a továbbiakban is szeretne az állami és uniós forrásokra pályázni a község fejlesztése céljából. 
 
 

 

Célok 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 

Vállaj 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. 
 
 



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 
rendeletalapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

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

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

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

               előírásaira 
 

1.2 Általános fogalomértelmezés 

 

Közvetlen hátrányos megkülönböztetés: Olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy 

csoport valós vagy vélt tulajdonsága miatt részesül más, összehasonlítható helyzetben levő személyhez vagy 

csoporthoz képest kedvezőtlenebb bánásmódban. 

 

Közvetett hátrányos megkülönböztetés: Az a közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek nem minősülő, 

látszólag az egyenlő bánásmód követelményeinek megfelelő rendelkezés, amely az előző pontban 

meghatározott tulajdonságokkal rendelkező egyes személyeket vagy csoportokat más, összehasonlítható 

helyzetben lévő személyhez vagy csoporthoz képest lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz. 

 

Jogellenes elkülönítés: Az a magatartás, amely meghatározott tulajdonságai alapján egyes személyeket vagy 

személyek csoportját másoktól- tárgyilagos mérlegelés szerinti ésszerű indok nélkül- elkülönít. Ez a rendelkezés 

nem sérthet alapvető jogot, nem biztosíthat feltétlen előnyt, és nem zárhatja ki az egyéni szempontok 

mérlegelését. 

 



Esélyek javítása, kiegyenlítése: Esélyek javításán azt kell érteni, hogy a település önkormányzata hatékonyan 

eléri az érintetteket információkkal, javítja hozzáférésüket a már létező szolgáltatásokhoz, azaz nagyobb 

számban vehetik igénybe ezeket a szolgáltatásokat, illetve új szolgáltatásokkal látja el őket. 

 

Esélyegyenlőség érvényesítése: Néhány társadalmi csoport, így különösen a szociálisan hátrányos helyzetűek 

közé tartozók számtalan hátrányt szenvednek el mindennapi életük során. Mindannyiunk érdeke, hogy javuljon 

ezeknek az embereknek az élete. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a képzettségbeli 

hiányosságok orvoslása, a vállalkozások versenyképességének növelése, szegregációmentes közoktatás ebben 

fontos eszköz lehet. 

 

1.3 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

Az önkormányzat rendeletalkotási jogkörében eljárva, kiemelt figyelmet fordít a hátrányos társadalmi csoportok 

támogatására. Az önkormányzat testülete a helyi szabályozási tevékenysége során az esélyegyenlőségi 

szempontokat figyelembe véve a következő önkormányzati rendeleteket alkotta meg, amelynek célja a törvényi 

előírásokon túl, hogy községünkben olyan támogatási rendszer működjön, amely az állampolgárok számára a 

prevenció, a hátrányos helyzetből adódó hatások enyhítésére szolgálnak. A helyi rendeletek, szociális ellátások, 

szolgáltatások középpontjában a hátrányos helyzetűek, az idősek a gyermekek, fiatalok, a helyi civil szervezetek 

valamint a családok állnak. 

 

 

A megalkotott hatályos önkormányzati rendeletek: 

A településen a képviselőtestületi rendeletek alapján a következő támogatásokban részesülhetnek a 
lakosok:  
 
-Vállaj Község Önkormányzata a 4/2000 (IV.25.)  rendeletével szabályozta az első lakáshoz jutás 

feltételeit.  Ezzel a támogatással segítik a fiatalok lakáshoz jutását, letelepedését, mely a népesség 

számára jótékony hatással bír.  

 
- Vállaj Község Önkormányzata  Képviselő-testület 7/2013 (IX.27) szociális tűzifa rendeletben rendelkezik 

a Szociális célú tűzifa támogatás megállapításáról. Ezen rendelet az 57/2013. (X. 4.) BM rendeletben 

foglaltak alapján került meghozatalra.  

  
- A képviselő-testület 8/2012. (VII.22) rendeletével szabályozta a szociális ellátásokat. 

 A törvényi előírásokon túl e rendelet célja, hogy Vállajon olyan támogatási rendszer működjön, amely 

az állampolgárok számára a prevenció, a hátrányos helyzetből adódó hatások enyhítésére szolgálnak. A 

szociális ellátások, szolgáltatások középpontjában a család áll.  



A rendeleteket az eredményesség és hatékonyság érdekében, a felmerülő igények alapján évente 

legalább egy alkalommal felülvizsgáljuk. 

A Képviselő-testület a helyi szabályozási tevékenysége során az esélyegyenlőségi szempontokat is 

figyelembe veszi. 

                                                                                                                                                                            

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

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

 
Helyi stratégiai dokumentumok: 
 

Vállaj Község  Építési Szabályzata és Szabályozási terve elfogadásáról szóló 9/2006 (V.11.) rendelet 

tartalmazza a település területtípusi besorolását, az építkezés rendjére vonatkozó szabályokat, az 

övezetek felosztását.  

Vállaj Község 2011-2014. évi gazdasági programja tartalmazza a község  középtávú fejlesztési teveit. 

A 2013. év költségvetési koncepcióját a 208/2012 (XI.29.) határozattal fogadta el a Képviselő testület, 

mely tartalmazza a 2013. évben várható bevételeket és kiadásokat. A 2014. év költségvetési koncepciót 

két ülésen tárgyalta, és a 74/2013 (IV.11) valamint a 150/2013 (X.30. ) határozatával döntött annak 

elfogadásáról. 

 
Vállaj Község a HEP-nél a község már meglévő több évre előre megtervezett stratégiáival való 

illeszkedés, közös élhető jövő megteremtését szem előtt tartva alkotta meg.  

A községünk hosszú távú jövőképe az értékek és hagyományok megőrzése mellett a fenntartható 

fejlődés az értékőrzés és a megújulás, a Középtávú stratégiai céljai: 

• Fenntartható fejlesztés a funkciók harmóniájában, 

• A község, mint az élhető, értékőrző hagyományőrző környezet, 

• Példaértékű gondoskodás és egyenlő esélyek biztosítása. 

Az ágazati stratégiákat átszövő, a helyi lakosság érdekeit figyelembevevő kiemelt horizontális szempont 

az egyenlő hozzáférés, az egyenlő bánásmód biztosítása lényeges eleme. A Középtávú stratégiából 

kiindulva saját területére vonatkozólag határozza meg az esélyegyenlőséget előmozdító célokat, 

intézkedéseket. 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 
 

Vállaj Község Szabolcs-Szatmár-Bereg megyebén azon belül a Mátészalkai Kistérségben található. 

 

 

A kistérség az ország legkeletibb megyéjében Szabolcs-Szatmár-Bereg megye dél-keleti részén található. 

A kistérség települései Mátészalka körül helyezkednek el. A várostól É-ra, Ny-ra és K-re eső települések 

egy kb. 14 km-es, a délre eső települések egy 25 km sugarú körben találhatók. A térség északon a Beregi 

síksággal határos, nyugati része a Nyírséghez, keleti, délkeleti része a szatmári síksághoz tartozik. A 

térségen belül eltérő adottságokkal rendelkezik a Szamos melléke, amely folyó keletről határolja a 

vizsgált térséget. A térség délkeleti része Romániával határos, itt helyezkedik el az Ecsedi-láp is.  Az 

utóbbi évtizedekben a megye szatmári részének nevezik ezt a területet.  

A kistérség összterülete 624, 74 km2, a megye területének 10, 52 %-a, az állandó lakónépesség száma 67 

193 fő, (2005) népsűrűsége 107,5 fő/km2. A települések között lakosságszámban jelentősebbek a 18 247 

fős Mátészalka, (a kistérség össznépességének 27, 15%-a), a 7091 fős Nagyecsed, illetve 3000 fő körüli 

Hodász, Kocsord, Vaja és Ópályi községek. Az 1000 főnél kisebb népességű falvak száma 6, három 

település lakossága az 500 főt sem éri el.  

A térségben egy település, Nagyecsed tartozik az 5 ezer főnél népesebb települések közé, a 2 – 5 ezer 

főt számláló középfalvak aránya 42, 31%, az 500-2000 lakosú kisfalvak aránya 38,46%, az 500 főnél 

kisebb népességű aprófalvak aránya 11,54%. A térségre tehát a kis és középfalvak a jellemzőek. 

A kistérségre jellemző, hogy Mátészalka kiemelkedő elsőrendű központi szerepet tölt be a kistérség 

társadalmi-gazdasági életében. Vonatkozik ez a gazdaság koncentrációjára, az intézményi, szolgáltatási 

és kereskedelmi ellátásra, az infrastruktúrára egyaránt. A város és a térség települései között ezért 



egyrészt szoros egymásrautaltsági kapcsolat jellemző, másrészt – ebből következően – a viszony nem 

mentes a feszültségektől sem. 

A városok közül egyedül Mátészalka tekinthető teljes körű városi ellátást biztosító központnak. 

Nagyecsed mindössze részleges városi ellátást és részleges városi igazgatást biztosító alközpontként 

értelmezhető. 

Mátészalka eddig kiépült intézményhálózatának köszönhetően központi szerepkörrel rendelkezik a 

térségben az alábbi területeken: 

 közlekedés 

 alap- és középfokú oktatás 

 banki- és pénzügyi szolgáltatások 

 egészségügy, szociális ellátás 

 gazdaság – foglakozatás 

 kultúra 

 szennyvíz-kezelés 

 ivóvíz-szolgáltatás 
 

A körzet központja Mátészalka, a térség egyetlen 10 ezres lélekszámot meghaladó települése. 

Vonzáskörzetéhez 25 település tartozik: Fábiánháza, Fülpösdaróc, Géberjén, Györtelek, Hodász, Jármi, 

Kántorjánosi, Kocsord, Mátészalka, Mérk, Nagydobos, Nagyecsed, Nyírcsaholy, Nyírkáta, Nyírmeggyes, 

Nyírparasznya, Ópályi, Ököritófülpös, Őr, Papos, Rápolt, Szamoskér, Szamosszeg, Tiborszállás, Vaja, 

Vállaj.  

Mikrotérségi feladatellátás:  

A környező települések mikrotérségi központjaként Nagyecsed intézményei a településen túlmutató 

feladatokat is ellátnak. A városban működő, mikrotérségi ellátást nyújtó intézmények az alábbiak: 

 Nagyecsed Város Önkormányzata a Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Társulás 

keretében biztosítja a szociális alapellátásokat, melyek a következők: étkeztetés, házi 

segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása. 

Ezek a szolgáltatások kiterjednek Nagyecsed város, Mérk nagyközség, Fábiánháza, Tiborszállás, 

Vállaj, Győrtelek, Rápolt, Ököritófülpös, Géberjén és Fülpösdaróc községek közigazgatási 

területére.  

 Nagyecsed, Tiborszállás, Mérk, Vállaj, Fábiánháza önkormányzatai a hatékonyabb, szakszerűbb 

és költséghatékonyabb működés érdekében a bölcsődei feladat közös megszervezésében 

állapodtak meg és ebből a célból társulási megállapodással intézményi társulást hoztak létre, 

Szatmári Kistérségi Bölcsődei Intézményi Társulás névvel, nagyecsedi gesztorsággal és 

székhellyel.  

       



Jelen dokumentum a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás esélyegyenlőségi programjában lefektetett 

intézkedések figyelembe vételével került elkészítésre. 

Vállaj tagja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulásnak, a Mária Út 

Közhasznú Egyesületnek és az „Egy jobb életért HACS” LEADER Egyesületnek. 

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

 

A települési esélyegyenlőségi program a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiadott Módszertani 

Segédlet és Gyakorlati Útmutató Helyi Esélyegyenlőségi Programok Megalkotásához, az emberi 

erőforrások minisztere 2/2012. (VI.5.) EMMI rendelete a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének 

részletes szabályai alapján készült. 

A helyzetelemzés elkészítéséhez a KSH és a TeIR adatbázis valamint a népszámlálási adatok szolgáltak 

alapul. Emellett Vállaj Község Önkormányzata által szolgáltatott adatok, a településen tett személyes 

látogatások alkalmával gyűjtött anyagok és az elektronikus média Vállajal foglakozó oldalai is hasznos 

információkkal szolgáltak. 

A települési önkormányzat nem gyűjtött és nem elemzett adatokat a romákkal, nőkkel és a fogyatékkal 

élőkkel kapcsolatban. Vállaj 1021 lélekszámú település, ezért az esélyegyenlőségi szempontból érintett 

társadalmi csoportok helyzete viszonylag  jól követhető. 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. 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 

mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági hátrányok, 

iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és súlyos megélhetési 

zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a rendszerváltást követően a 

munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek szűkülésére – nem kis 

részben az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti ellátások által kezelni nem tudott egyéni, családi 

válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés hiányosságaira 

vezethetők vissza. A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási 

körülményekben, az érintettek egészségi állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából 

meghatározó társadalmi jellemző a családok gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység („a 

szegénység fiatal arca”: a szegények mintegy 30%-a 0–17 éves korosztályhoz tartozik), valamint a falusi 

lakókörnyezet (a szegények több mint fele községekben él). Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan 



megbélyegzi és a társadalomból való kirekesztettségüket okozza. A társadalmi leszakadás meghatározó 

részben tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből fakad. A szegregáció mértéke, a társadalmi 

élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás súlyos társadalmi probléma. Ma Magyarországon 

minden harmadik ember (kb. 3 millióan) a szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan 

mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű 

térségekben élőket. A cigányok/romák nagy többsége ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. A 

gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal. Ez nem más, mint az etnikai és 

szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi kirekesztettségből fakadó összes probléma 

„cigánykérdésként” való felfogása. Fontos azonban tudomásul venni, hogy a cigányság és a 

mélyszegénység két olyan halmazt képez, melynek van ugyan közös metszete, ám a kettő nem fedi 

teljesen egymást. Nem igaz, hogy minden mélyszegénységben élő ember cigány/roma. Az viszont 

kijelenthető, hogy a cigányok élete a mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább terhelt az őket 

érintő diszkrimináció rejtett és nyílt dimenzióinak a kíméletlen érvényesülése miatt. 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet     

 
A település mélyszegénységben élő lakosai és az itt élő romák jövedelmének jelentős részét a szociális 

juttatások, és a gyermekek után járó ellátások adják. Sokat javított anyagi helyzetükön a 

közfoglalkoztatásba való bevonás lehetősége. 

Az anyagi helyzetük nemcsak az alacsony jövedelem, hanem a felhalmozott közüzemi tartozások, és az 

egyéb tartozások miatt is folyamatosan romlik.  

A nemzetiségi hovatartozás alapján 32 fő /2011. évi népszámlálási adat alapján/ vallja magát cigánynak 

Vállajon. A magas munkanélküliség és a nagy számú foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 

részesülők adataiból következtetni lehet arra, hogy nagyon magas a mélyszegénységben élők száma.  

Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai végzettségűek, a 

megváltozott munkaképességűek és a romák. A foglalkoztatottság alacsony arányának okai a 

munkahelyhiány mellett az aluliskolázottság, a motiváció hiánya, a beletörődés az alacsony 

életszínvonalba./ 

A lakosság legnagyobb hányadának nincs lehetősége arra, hogy megtakarítson, ami abban is tükröződik, 

hogy a többség nem rendelkezik megtakarítással az esetlegesen felmerülő váratlan kiadások saját erőből 

való finanszírozására. Vagyoni helyzet: A 2012. évben Vállaj település 457 lakással rendelkezik.   

 

 
 
 
 
 



3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 
A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat 

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: 

Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-

piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző 

korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 

 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

Az országos gazdasági, foglalkoztatási adatokat figyelembe véve a megye az ország leghátrányosabb 

térségei közé tartozik, a munkanélküliségi ráta is jóval magasabb az országos átlagnál. Jelenleg az 

országos munkanélküliségi ráta 11,8 %, ehhez viszonyítva a megyei ráta közel 20 %-os.  

Ha a helyi adatokat figyeljük, a település aktív korú (15 és 64 év közöttiek) lakosságának közel 20 %-a 

munkanélküli, ezáltal tartósan a létminimum alatt élnek. Ez az arány nem sokat változott az évek 

folyamán.  

Kevés a munkáltató a településen, így a lehetőségek még inkább korlátozottak.  

Az aktívkorúak ellátása tekintetében jelentősen növekedett a jogosultak létszáma. Egyre több azon 

regisztrált munkanélküliek száma, akik elhelyezkedni továbbra sem tudnak, azonban az ellátására való 

jogosultság feltételeinek megfelelnek 
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Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma 

év  

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

nő férfi összesen nő férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 342 332 674 30 8,8% 47 14,2% 77 11,4% 

2009 270 333 603 34 12,6% 54 16,2% 88 14,6% 

2010 341 330 671 29 8,5% 49 14,8% 78 11,6% 

2011 346 336 682 36 10,4% 31 9,2% 67 9,8% 

2012 363 347 710 32 8,8% 44 12,7% 76 10,7% 
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                                  Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Önkormányzati adatgyűjtés 
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága  
 
Az alacsony iskolai végzettségű lakosoknak még nehezebb elhelyezkedniük, mert sok esetben az 
általános iskolát sem fejezték be, ami gyakran feltétele a munkavállalásnak.  
Közfoglalkoztatás keretein belül a segédmunkás munkakörben nem feltétel az általános iskolai 
végzettség, ezért itt több eséllyel indulnak, mint egy más munkahelyen. 

 

A munkanélküliek és a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma és aránya nemenként   

    2008 2009 2010 2011 2012 

nyilvántartott álláskeresők száma 
összesen 

fő 77 88 78 67 76 

20 éves és fiatalabb 
fő 7 5 1 4 6 

% 9,1% 5,7% 1,3% 6,0% 7,9% 

21-25 év  
fő 13 20 20 13 13 

% 16,9% 22,7% 25,6% 19,4% 17,1% 

26-30 év 
fő 18 12 7 7 21 

% 23,4% 13,6% 9,0% 10,4% 27,6% 

31-35 év 
fő 6 15 13 10 5 

% 7,8% 17,0% 16,7% 14,9% 6,6% 

36-40 év 
fő 16 11 11 8 15 

% 20,8% 12,5% 14,1% 11,9% 19,7% 

41-45 év 
fő 3 11 9 12 4 

% 3,9% 12,5% 11,5% 17,9% 5,3% 

46-50 év 
fő 8 6 6 4 7 

% 10,4% 6,8% 7,7% 6,0% 9,2% 

51-55 év 
fő 5 6 7 7 3 

% 6,5% 6,8% 9,0% 10,4% 3,9% 

56-60 év 
fő 1 2 4 2 2 

% 1,3% 2,3% 5,1% 3,0% 2,6% 

61 év felett 
fő 0 0 0 0 0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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év 

nyilvántartott álláskeresők 
száma összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettség 

8 általános 
8 általánosnál 

magasabb iskolai 
végzettség 

 Fő fő % fő % fő % 

2008 77 4 5,2% 33 42,9% 40 51,9% 

2009 88 4 4,5% 34 38,6% 50 56,8% 

2010 78 5 6,4% 28 35,9% 45 57,7% 

2011 69 5 7,2% 28 40,6% 36 52,2% 

2012 76 3 3,9% 36 47,4% 37 48,7% 
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c) közfoglalkoztatás 

 

A helyi önkormányzat feladat- és hatásköreinek ellátása során biztosítja a közfoglalkoztatási 
jogviszonyban lévő személy feladatellátásba történő bevonását. 2012-ben a közfoglalkoztatásban részt 
vettek száma 43 fő. Az önkormányzat a Start közmunkaprogramban évek óta részt vesz, ebben az évben 
is 43 főt foglalkoztat folyamatosan. Feladatuk a belvízelvezető árkok és a mezőgazdasági utak 
rendbetétele, tisztántartása. A program keretében munkák elvégzéséhez szükséges eszközöket, traktort, 
pótkocsit, fűkaszát, ekét szerzett be az önkormányzat.  
Rövidtávon jó lehetőség ez a munkanélkülieknek, de ez csak átmenetileg nyújt megoldást a 
problémákra. Abban nyújt igazán segítséget, hogy a tartósan munkanélkülieket ezzel a foglalkoztatás 
típussal visszavezethetjük a munka világába, egy áthidalást nyújt nekik a munkanélküliség és az állandó 
munkahely között. 

 



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.) 

 

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

 
A fiatalok foglalkoztatását és az oktatását a munkaerőpiacon történő elhelyezkedését elsősorban a 
Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége segíti, képzésekhez, továbbképzéshez való hozzáféréssel. 

 

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

 
Önkormányzatunk folyamatos kapcsolatot tart a Mátészalkai Járási hivatal Munkaügyi Kirendeltségével, 
és  információval rendelkezünk az induló tanfolyamokról, melyekről folyamatosan értesítjük az érintett 
réteget. Nagy az érdeklődés azon tanfolyamok iránt, ahol az oktatás ingyenes, és a képzés idejére a 
keresetpótló juttatásban részesül a résztvevő. Ilyen tanfolyamok pl. a parkgondozó, az óvodai dajka, a 
gazdasági informatikus, a burkoló, a szakács és ezekhez hasonló piacképes szakmákat adó tanfolyamok.  

 

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

 
A mélyszegénységben élőket és romákat legnagyobb mértékben a helyi önkormányzat foglalkoztatja 
közfoglalkoztatás, a Start program keretében. 

  

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 
Az önkormányzatunkra hátrányos megkülönböztetésről, diszkriminációról még nem érkezett bejelentés. 
 

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

 
A szociálisan rászoruló személyek részére az alábbi pénzbeli ellátásokat lehet megállapítani:  
- időskorúak járadékát,  
- foglalkoztatást helyettesítő támogatást,  
- rendszeres szociális segélyt,  
- ápolási díjat,  
- lakásfenntartási támogatást,  
- átmeneti segélyt,  
- temetési segélyt.  
Természetben nyújtott szociális ellátások:  
- foglalkoztatást helyettesítő támogatást,  
- rendszeres szociális segélyt,  
- lakásfenntartási támogatást,  
- átmeneti segélyt,  
- temetési segélyt. Természetbeni ellátások:  
- köztemetés,  
- közgyógyellátás,  
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság,  
- adósságkezelési-szolgáltatás  



 
A közgyógy ellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és 
helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. A gyógyszer 
keret egyéni és eseti keretből tevődik össze. A jogosultság lehet alanyi, normatív vagy méltányossági 
jogcímen. 2012-ben 17 személy rendelkezett közgyógyellátási igazolvánnyal, ebből 4 fő méltányossági 
jogcímen kapta  
meg. Az előző évekhez képest jelentősen lecsökkent az ellátottak száma. 
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                                 Forrás: KSH, TEIR, Önkormányzati adatgyűjtés 

 

 

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó 

részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha állandó és tartós 

gondozásra szoruló súlyos fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását végzi. 2012-

ben 7-en részesültek ápolási díjban. 
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Aktív korúak ellátása  
 
Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére 

nyújtott ellátás. Az aktív korúak ellátására jogosultak pénzbeli ellátásának két típusa van: a 

foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint rendszeres szociális segély. Az aktív korúak ellátására 

való jogosultság megállapítását követően a jegyző dönti el, hogy a jogosult részére rendszeres szociális 

segélyt, illetőleg foglalkoztatást helyettesítő támogatást kell-e megállapítani. Az aktív korúak ellátására 

való jogosultság függ az igénylő és családja jövedelmi, vagyoni helyzetétől, abban az esetben lehet 

megállapítani, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át (25.650-Ft) és nincs vagyona. 2012-ben aktív 

korúak ellátásában, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 45 fő, rendszeres szociális segélyben 1 fő. 

Közfoglalkoztatásban 43-en vettek részt.  

Álláskeresési segélyben részesülők száma 

év 
15-64 év közötti lakónépesség 

száma 
segélyben részesülők fő 

2008 674 4 

2009 603 5 

2010 671 5 

2011 682 5 

2012 710 4 
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                                       Forrás:  TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Önkormányzati adatgyűjtés 

 
 
 
 
 
 



A rászoruló személyek részére szociális ellátás keretében  átmeneti segélyt állapíthat meg a képviselő-

testület. 2008-ban 18, 2009.-ben 48, 2010.-ben  68, 2011.-ben 122 esetben részesültek átmeneti 

segélyezésben Vállaj településen. 

-  időskorúak járadékát nem állapítottunk meg a településen 

- temetési segélyben nem részesült senki az adott évben 

-  ápolási díjban 7 fő részesült  

-  lakásfenntartási támogatást 76 fő kapott 

A településen a nyilvántartott álláskeresők 40,3 %-a jogosult álláskeresési járadékra. Az álláskeresők 

támogatására több lehetőség van, a támogatott képzéseken résztvevők képzési támogatást kapnak. A 

hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásának bővítését szolgáló támogatások nyújthatók a 

munkaadó részére. Az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás nyújtható a legalább 3 

hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott, vagy rehabilitációs eljárásban részesülő 

magánszemélyek számára, legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér 

összegéig terjedő vissza nem térítendő formában, pályázati eljárás keretében. Munkahelyteremtés és 

munkahelymegőrzés támogatása a munkáltatónak. Nyugdíj előtti álláskeresési járadék.  

 

év 

nyilvántartott 
álláskeresők száma 

álláskeresési járadékra 
jogosultak  

fő fő % 

2008 77 31 40,3% 

2009 88 24 27,3% 

2010 78 36 46,2% 

2011 67 30 44,8% 

2012 76 16 21,1% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

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

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

elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a 

lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, 

elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

 

A településen 457 lakás található. Ez a szám az évek alatt alig növekedett. A jelentős munkanélküliség , a 

kisvárosokban és vidéken tapasztalható gazdasági bizonytalanság miatt kevés fiatal pár telepedik le a 

községünkben. A lakásépítési támogatás változása miatt, illetve a válság okozta nehezen teljesíthető 



hitelfeltételek következtében az új lakások építése jelentős mértékben csökkent. Az itt letelepedők sem 

építkeznek már, hanem inkább használt lakást vásárolnak, és a lehetőségeikhez mérten rendbe hozzák.  

 
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 456 0 4 0 0 0 0 0 

2009 456 0 4 0 0 0 0 0 

2010 457 0 4 0 0 0 0 0 

2011 457 0 4 0 0 0 0 0 

2012 457 0 4 0 0 0 0 0 
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a) bérlakás-állomány 
 
 
Az önkormányzatunknak bérlakás állománya 4db. A bérlakosokban olyan személyek kapnak lakhatási lehetőséget, 

akik valamilyen önkormányzati intézményben dolgoznak. Célunk ezzel a megfelelő szakember  

állomány biztosítása, illetve ezen szakemberek községünkbe vonzása. 
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                               Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 

 

 
 
 



b) szociális lakhatás 

 
Vállaj jelenleg nem rendelkezik bérlakásokkal, lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanokkal, így a 

szociális lakhatásra sincs lehetőség. 

 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 
Településünk egyéb lakás célra használt ingatlannal nem rendelkezik, ilyen ingatlant nem laknak. 

 

e) lakhatást segítő támogatások 

 
Vállaj Község Önkormányzata  rendelete alapján segíti a fiatalok lakáshoz jutását, letelepedését, mely a 

népesség számára jótékony hatással bír.  

-Vállaj Község Önkormányzata  Képviselő-testülete szociális tűzifa biztosításával járul hozzá a rászorultak 

téli tüzelőhöz való hozzájutásához..  

 

A rászorulók részére jogszabályon alapuló lakásfenntartási támogatást állapít meg a jegyző, segítve 

ennek biztosításával az anyagi terhek csökkentését. 

Az önkormányzat átmeneti segélyt adhat évente négy alkalommal, a rászorulók részére. 

 

 

Támogatásban részesülők (fő)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lakásfenntartási támogatások Adósságcsökkentési támogatások

 
                               Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

 
 
 
 



f) eladósodottság 

 
A vállaji családok eladósodottsága az elmúlt évekhez képest folyamatosan nő, melynek oka, hogy a 

nemzetközi pénzügyi válság 2008 októberében Magyarországot is elérte. A válság hazai megjelenése és 

terjedése részben „objektív” okokkal magyarázható: az ország gazdasága nyitott; az itthoni 

bankrendszer az anyabankok révén a nemzetközi pénzügyi hálózatok része. A válság terjedése és 

súlyosbodása (mélysége) nem kis részben viszont „szubjektív” okokkal függ össze. Magyarország az 

elmúlt években hatalmas külső adósságállományt halmozott fel; magas fizetésimérleg-hiánnyal 

küszködik; több éven át igen jelentős volt a költségvetési deficit, miközben a lakosság is eladósodott; az 

ország finanszírozhatósága erősen függ a  

külföldi befektetőktől; folyamatos kényszer a külföldi hitelezők, befektetők felé lejáró adósságok 

megújítása.  

A lakosság körében leginkább a közüzemi tartozások aránya növekedett, de emelkedő tendenciát 

mutatnak a személyi hitelek, és a feltételek nélkül felvehető gyorskölcsönök száma is, mely az aktuális 

problémát megoldja, viszont rosszabb helyzetbe sodorja a családokat, mint a hitelfelvétel előtt.  

Ezeken kívül megszaporodott a száma az üzletekben, kisboltokban való adósoknak is, és sokan tartoznak 

rokonnak, családtagnak, ismerősnek több-kevesebb összegekkel.  

Ez egy adósságcsapda, amiből nagyon nehéz kitörni.  

 

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

 

Településünkön lakóház csak belterületen és lakóövezetben található, külterületen lakóingatlan nincs 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 
A településünkön szegregátum nem alakult ki. A településen élő romák száma alacsony, 

lakáskörülményeik kielégítők. Jellemzően szociálpolitikai kedvezménnyel megvalósított lakásban élnek. 

Csekély számuk a fél szocpol idején kisebb léptékű lakóházakat vásárolt. Elhelyezkedésük nem 

csoportos, hanem a település különböző területein élnek. 

A szegregátum olyan egybefüggő lakóterület, amelyen az alacsony társadalmi státuszú családok 

koncentráltan élnek együtt. Szegregáltnak, szegregátumnak tekintjük azt a településrészt, ahol az 

alacsony státuszú lakosság (az aktív korú népességen belül a legfeljebb 8 osztályos iskolai végzettséggel 

rendelkező és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők) aránya (a szegregációs index) 

meghaladja az 50%-ot. 

 
 
 
 



a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, 
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 

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

életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek aránya, stb.) 

 
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

 
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 
Védőnői ellátás:  
 

A település ellátását Vállaj-Tiborszállás védőnői körzet védőnője látja el. Az önkormányzat által 

fenntartott körzeti védőnői szolgálat célja a családok egészségének megőrzése, segítésére irányuló 

preventív tevékenység, valamint a betegség kialakulásának, az egészségromlásának a megelőzése 

érdekében végzett egészségnevelés.  

 
Orvosi ellátás:  
 

A háziorvosi ellátás szintén Vállaj-Tiborszállás körzetben valósul meg vegyes körzetben.  

Külön gyermekorvosi körzetünk nincs.  

A községünkben mikro-térségi feladatot ellátó fogorvosi rendelő működik, minden korosztály részére 

nyújtja a szolgáltatást. 

Valamennyi szakellátás a Mátészalka városban érhető el. 

  

Központi orvosi ügyelet Nagyecseden található. Hétközbeni és hétvégi sürgősségi betegellátásáról is 

gondoskodik jelenleg 6 orvos bevonásával.  

A településen mindennap működik gyógyszertár a lakosság gyógyszerellátásának elősegítésére. 
 

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

 
A szűrővizsgálatokat figyelembe véve a következők a jellemzők:  

- Évente egyszer szűrővizsgálat keretein belül mellkas-röntgent készítenek, mely segítségével 

kiszűrhetők illetve kimutathatók a tüdőgyulladás, tüdődaganatok, TBC, tüdőtágulat, mellkasi 

folyadékgyülem és a szívbetegség tünetei.  



- Időközönként komputeres szemvizsgálatot is tartanak a településen, melynek segítségével kiszűrhetők 

a látásproblémák, és térítés ellenében szemüveget is készítenek.  

- Lehetőség volt egy speciális arteriográfiás érvizsgálatra is, mely kimutatja az összes, szív- és 

érrendszeri, és egyéb keringési betegségek tüneteit, előrehaladottsági állapotát.  

- A 40 év feletti nőknek kétévente mammográfiai szűrést szervezünk, ahová az önkormányzati autóbusz 

szállítja az érintetteket.  

- A településen élő nők részére méhnyakrákszűrés is biztosítva van, melyet a védőnő helyben végez, és a 

vett mintát küldi az illetékes szakintézménybe. Negatív eredmény esetén 3 évente ajánlott a szűrés, 

probléma esetén szakorvoshoz utalás történik.  

- A koragyermekkorban az évente kötelező státuszvizsgálatokat helyben a védőnő végzi, mely 

tartalmazza a látás, hallás, és a gyermek korához képest a fejlettségi szint vizsgálatát.  

- Az iskolában évente a háziorvos és a védőnő ortopédiai vizsgálatot végez, és a kiszűrt eseteket ettől az 

évtől térítésmentesen utaztatják a területi illetékes szakrendelésre. 

 
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 
Fejlesztő és rehabilitációs ellátásokra helyben nincs lehetőség, elérhetőek a szomszédos városokban. 

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 
Településünk óvodai konyháján tudjuk biztosítani a közétkeztetés feltételeit. A közétkeztetésben az 

egészséges táplálkozás alkalmazása kialakulóban van. Ennek keretén belül: a változatos étkezés, a 

kevesebb zsírfelhasználás, mérsékelt só- és cukorfogyasztás, gyakoribb tejtermék, nyers zöldség és 

gyümölcsfogyasztás, és a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel kerül előtérbe.  

Az étkezési alapanyagok beszerzésénél előnybe részesítjük a helyi őstermelők termékeit, segítve ezzel 

őket a termékeik eladásában. 

 
e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

A községünkben sportegyesület nem működik. Mérk-Vállaj Nemzetiségi SE-n belül labdarúgó szakosztály 

működik, melynek több vállaji tagja van. A labdarúgást szerető fiatalok lehetőséget kapnak az 

egyesületben sportolásra. Az iskolában és az óvodában a gyermekek  minden nap sportolnak. A fiatalok 

és a felnőttek számára a sportolási lehetőség az egyesületen kívül a Vállaji Parkerdőben adott, a 

területen labdarúgó pálya és salakos kézilabda pálya nyújt lehetőséget az egészséges testmozgásra. Az 

Általános Iskolában 12X24 méteres tornaterem lehetőséget nyújt az általános iskolai korosztályon túl a 

felnőttek részére a sportolásra. 

 
 
 



f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

A személyes szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz a Szociális Alapszolgáltató Központ biztosítja 

az egyenlő esélyű hozzáférést. A szolgáltatások a következők: a szociális étkeztetés, a házi 

segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, idősek 

nappali ellátása. 

A szociális ellátó rendszer központjában a segítségre szoruló emberek állnak. A hátrányos helyzetben 

élők támogatásának, esélyegyenlőségének megteremtését a személyközpontú szociális munka 

biztosítja. 

Családsegítés: 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. 

Házi segítségnyújtás: a házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az ellátást igénybe vevő 

önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. 

A területi szociális gondozó feladatainak ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy kliensének fizikai, 

mentális és szociális szükséglete biztosított legyen. 

A területi szociális gondozást a kliens saját környezetében, korának, élethelyzetének és egészségi 

állapotának megfelelően, a meglévő képességek fenntartásával és fejlesztésével kell biztosítani. 

Gyermekjóléti szolgáltatás: 

A Gyvt. 38. §-a értelmében a gyermekjóléti alapellátás célja, hogy hozzájáruljon a gyermekek testi, 

értelmi, erkölcsi és érzelmi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a 

veszélyeztetettség megelőzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a 

gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez. A Gyermekjóléti Szolgálat feladatait a 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben foglaltak 

alapján látja el. 

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

nyújtásakor 

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

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

 

A fogyatékkal élő, vagy beteg lakos hozzátartozója ápolási díjban részesül. Ezt az ellátást 2013. január 1-

től a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Járási Hivatala folyósítja. 2012 évben 7 személy 



részesült ápolási díjban beteg családtag gondozása miatt. A közgyógyellátási igazolvánnyal kapcsolatos 

ügyintézés is elkerült a hatáskörünkből, a 2012. évi adatokat figyelembe véve 17 fő volt jogosult ezen 

igazolványra.  

Az önkormányzat önkormányzati rendelet alapján pénzbeli és természetbeni juttatásokban részesíti a 

rászorulókat. Pénzbeli juttatásként az átmeneti segélyt kell megemlítenünk, melynek minimum összege 

2.000 Ft.  

Természetbeni juttatásként a köztemetés a jellemző. Évente 2-3 esetben kerül sor köztemetésre. 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 
a) közösségi élet színterei, fórumai 

 
A településünk minden év pünkösd vasárnapján immár 14.-ik éve megrendezi a strudli fesztivált. E sváb 

ételről elnevezett rendezvény nemcsak a mátészalkai régióban, hanem Hajdú-bihar megyében illetve a 

romániai Szatmár-megyében is ismert, nagy látogatottsággal bír. A rendezvény helyszíne a vállaji 

parkerdő. E területen sportpályák, gyermekjátszótér is található. A Művelődési Házban minden évben 

óvodai, iskolai és felnőtt rendezvények kerülnek megtartásra. Említenénk itt az óvodások által 

szervezett anyák napi műsort, az iskolások által farsangi mulatság illetve a Német nemzetiségi 

Önkormányzat sváb disznótoros rendezvényét. 

Minden év október 20.-án az egyházzal közösen tartjuk a Szent Vendel napi búcsút és málenkij robotos 

találkozót, melyen emlékezünk az 1945-ben málenkij robotra elhurcoltakra. 

A mérk-vállaji egyházi kórus az advent idején hangversennyel járul hozzá a résztvevők lelki 

feltöltődéséhez. 

A 2013-ban átadott Sváb vállalkozó park és tanácsadó központ lehetőséget teremtett a határon belüli és 

túli üzleti együttműködésre. 

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

 
A helyi közösség együttélése konfliktusok nélkül valósult meg.  A lakók zavartalanul élnek a településen. 

A vállaji romára jellemző, többségük igyekszik kihasználni az idénymunka, közmunka adta 

lehetőségeket.  

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

 

A rászorulók számára rendszeresen adományoz élelmiszereket, ruhákat a helyi lakosság magánúton. 

 A civil szervezetek aktívan vesznek részt tevékenységeikkel a község fejlesztésében. A szervezetek és az 

önkormányzat partnerségi viszonyt tart fenn. Az adományozás a helyi jótékonysági bálokon keresztül 

valósul meg , melynek bevételével a civil szervezeteket, közintézmények kerülnek támogatásra.  

  



 

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

 
A településen nincs roma nemzetiségi önkormányzat, és korábban sem volt. 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A mélyszegénységben élőkkel és romákkal kapcsolatban csak becsült adatokkal rendelkezik a település. 

A város a gazdasági-társadalmi mutatók alapján kedvező helyzetben van: megyei és régiós szinten 

magasabb jövedelmi helyzet, alacsonyabb munkanélküliség, magasabb foglalkozatási ráta jellemzi a 

települést. Az is bizonyítható, hogy a tartós munkanélküliek elsősorban az aluliskolázott, alacsonyabb 

státuszú lakosok köréből kerül ki. 

Mindenképpen fontos a mélyszegénységben élők ösztönzése a szakmaszerzésre. Őrben nincs szegregált 

településrész. Az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosított a 

hátrányos helyzetű társadalmi csoportok számára is. A község nem rendelkezik adatokkal arra nézve, 

hogy a lakosság milyen arányban rendelkezik saját tulajdonú ingatlannal, így a lakások 

komfortfokozatáról sem készült felmérés. Így csak becsült adatokra lehet támaszkodni, hogy milyen 

arányban élnek az alacsony komfortfokozatú lakásokban romák. 

A településen nincs olyan döntés vagy folyamat, ami az említett társadalmi csoportok esélyeit tovább 

rontaná. Az önkormányzatnak feladata, hogy minden lehetőséget kiaknázzon, hogy a mélyszegénységben 

élők és a romák esélyegyenlőségét előmozdítsa. 

 

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

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

- Magas munkanélküliség, kevés jövedelem Munkaügyi központ által támogatott képzésekről 
való folyamatos tájékoztatás, Pályaorientációs 
képzések  
Munkahelyteremtés a helyi vállalkozók, vállalatok 
bevonásával,  
Közmunkaprogramban alkalmazottak létszámának  

növelése, Segítség a munkahelykeresésben, 
álláslehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése  

         - Tehetséges gyerekek elkallódása Tehetséggondozó programok  
 

- Hátrányos helyzetek generációkon való 
átörökítése 

Felzárkóztatási programok szervezése,  

 
 
 
 
 
 



4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

A gyermekeket testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése a Gyermekjóléti 

Szolgálat feladata. A Gyermekjóléti Szolgálat figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek 

életkörülményeit és szociális helyzetét, a gyermekjóléti és egyéb szociális ellátások iránti szükségleteit, 

gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét. A problémák feltárása és minél 

teljesebb körű megszüntetése érdekében a Gyermekjóléti Szolgálat jelzőrendszert működtet, melynek 

tagjai a köznevelési intézmények vezetői, az osztályfőnökök, a háziorvos, a védőnő, a gyámhatóság, a 

civil szervezetek képviselői, egyházak képviselői, stb.  

2012. évben 10 gyermeket alapellátás keretein belül gondozott a Gyermekjóléti Szolgálat 

családgondozója, melynek okai a szülői elhanyagolás, életvezetési-megélhetési problémák, 

magatartászavar, igazolatlan iskolai mulasztás, családi konfliktus, szenvedélybetegség volt. 7 gyermeket, 

védelembe vétel keretein belül gondozott. 6 gyermek esetében került megszüntetésre a védelembe vétel.  

 

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

  
Vállaj község lakosainak száma 2013. január 1-jén 1021 fő. 0-18 éves korú a lakosság 20  %-a, 204fő.  
     
2 éves korú 22 fő, ami a lakosság 2 %-a,  
 
3-5 éves korú 35 fő, ami a lakosság 3,4  %-a,  
 
6-14 éves korú 117 fő, ami a lakosság  11,5 %-a, 
  
15-18 éves korú 30 fő, ami a lakosság  3 %-a.  

 

 

 18 év alattiak száma a népességben 

2008 193 

2009 192 

2010 180 

2011 188 

2012 182 

                 Forrás: KSH Tstar, TEIR, Önkormányzati adatgyűjtés 

 

 

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

helyzete   

 



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 gyámhivatal 

intézkedik a gyermek védelembe vétele ügyében.  

A gyámhivatal a jogszabályban meghatározott szervek, személyek jelzése, kezdeményezése, javaslata 

alapján köteles a védelembe vétel iránti eljárást hivatalból lefolytatni, ez 2013. január 1-vel a Járási 

Hivatal hatáskörébe tartozik.  

A Magyarországon élő gyermekeknek 11 %-át veszélyeztetettként tartják nyilván a gyámhatóságok. 

Túlnyomó többségüket anyagi okok miatt, de évek óta erőteljesen emelkedő tendenciát mutat a 

magatartási okokból veszélyeztetettek száma, melynek hátterében a konfliktusokkal terhelt családi 

körülmények állnak.  

Településünkön a veszélyeztetett gyermekek száma átlagosan 115 fő. A védelembe vett gyermekek 

száma nem jelentős. Településünkön 2012. évben 1 gyermek lett védelembe véve iskolai hiányzás miatt. 
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                          Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

 

 



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 0 0 123 

2009 5 0 133 

2010 0 5 117 

2011 6 0 107 

2012 1 6 101 

Forrás: KSH Tstar, TEIR, Önkormányzati adatgyűjtés 
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                        Forrás: KSH Tstar, TEIR, Önkormányzati adatgyűjtés 
 

 

 

 

 

 



A gyermekek védelmét:  
 
- pénzbeli és természetbeni ellátások,  

- személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások,  

- személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások,  

- gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések,  

- az ellátások, intézkedések megtételének ellenőrzése, adatok kezelése szolgálja.  

 
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény magába foglalja a tankönyvtámogatást, az ingyenes 

közétkeztetést az általános iskolai osztályokban, és évente 2 alkalommal természetbeni juttatást (5800 

Ft Erzsébet-utalvány/gyermek/alkalom)  

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma a vizsgált 2008- 2012. közötti időszakban 97-101 

között mozog ami az érintett létszám közel 50 %-a 

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 97 4 0 4 0 

2009 96 4 0 4 0 

2010 97 4 0 4 0 

2011 98 4 0 4 0 

2012 101 4 0 4 0 

 

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 
Ilyen juttatásban településünkön senki nem részesül. 

 
 
 
 



d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

 

  

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma iskola 
1-8. 

évfolyam 

50 százalékos 
mértékű 

kedvezményes 
étkezésre 

jogosultak száma 1-
13. évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 

száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők száma  

Nyári 
étkeztetésbe
n részesülők 

száma 

2008 18 43 36 45 0 0 

2009 18 28 45 44 0 0 

2010 16 37 39 47 0 0 

2011 18 40 35 52 0 0 

2012 17 43 36 48 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
 

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 

A magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma minimális az óvodában 1-2 fő, míg az 

iskolában szintén 1-2 fő jellemzően román állampolgárok gyermekei. 

A kettős állampolgárság kiszélesítésével számuk csökken, hiszen magyar szülők gyermekéről van szó akik  

magyar állampolgárságukat a törvény kiszélesítésének lehetőségével élve megszerzik. 

 
 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 
 
A szegregáció kérdéskörével már az 3.5 pontban részletesen értelmeztük ennek fogalmát, e pont keretében csak 

a konkrét megállapításokat rögzítjük.  

A településünkön nincs szegregált, telepszerű lakókörnyezet, így nem él szegregált, telepszerű 

lakókörnyezetben egyetlen gyermek sem. 

 
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek 

szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
 

A Gyermekvédelmi törvény szerint hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi 

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

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő 
mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes 
nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor 
legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők 
bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 
hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 
gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított 



lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan 
lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges 
feltételek. 

(2) Halmozottan hátrányos helyzetű 
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, 

aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő 
fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt. 
(3) A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával 

egyidejűleg kérelemre - külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultsággal egyező időtartamra - megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy 
halmozottan hátrányos helyzetének fennállását. 

 
 

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

 
A településen 1 védőnő látja el teljes munkaidőben az iskolai, az óvodai és a területi részleget.  

A védőnő feladatai a következők, melyeket maradéktalanul ellát:  

- a nővédelem, ezen belül (a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, az anyaságra való felkészülés 

segítése, a lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében részvétel)  

- a várandós anyák gondozása  

- a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az életmóddal, 

szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban;  

- az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása, ennek során: a 

családlátogatás, védőnői tanácsadás keretében célzott és szükséglet szerinti gondozás végzése, továbbá 

a harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakulásának, a gyermek nevelésének és szocializációjának 

segítése, valamint a gyermek fejlődéséhez igazodóan az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek 

nyújtása,  

- az újszülöttek, a koraszülöttek, a kis súllyal születettek, valamint az egészségi és környezeti ok miatt 

veszélyeztetett csecsemők és gyermekek pszichoszomatikus fejlődésének fokozott figyelemmel kísérése 

és segítése,  

- a szoptatás és az anyatejes táplálás fokozott figyelemmel kísérése, az anyatejjel való táplálás 

ösztönzése különösen az első 6 hónapban, az anya tanítása a szoptatás helyes technikájára, a 

tejelválasztás fokozásának és fenntartásának módjaira; fokozott figyelemmel minden  

korcsoportban az életkornak, egészségi állapotnak és fejlettségi szintnek megfelelő táplálásra és 

táplálási nehézségekre,  

- a külön jogszabály szerinti, 0-4 napos életkorban elvégzendő szűrővizsgálatok meglétének ellenőrzése, 

a törvényes képviselő tájékoztatása az életkorhoz kötött kötelező vizsgálatokról  



- a gyermek fejlődését veszélyeztető tényező észlelésekor a háziorvos, illetve a gyermekjóléti szolgálat 

haladéktalan értesítése mellett a veszélyeztetett gyermek és családjának fokozott gondozásba vétele,  

- a család felkészítése a beteg csecsemő és gyermek otthoni ápolására  

- a családok tájékoztatása az életkorhoz kötött védőoltások fontosságáról, a védőoltások szervezése, 

nyilvántartása, jelentése a külön jogszabályban, módszertani levélben foglaltak szerint;  

- az óvodában a védőnői feladatok végzése, az oktatási intézményben a tanulók ellátása a külön 

jogszabályban foglaltak szerint;  

- családgondozás keretében, a gondozott családban előforduló egészségi, mentális és környezeti 

veszélyeztetettség megelőzése, felismerése érdekében segítségnyújtás a helyes életvitelhez, a 

harmonikus, szerető családi környezet kialakításához,soron kívüli családlátogatás végzése a nevelési-

oktatási intézményt ellátó védőnő írásbeli jelzése alapján,a gyermekjóléti szolgálat és a háziorvos írásos 

értesítése, ha a törvényes képviselő a területi védőnői ellátás (a családlátogatás) igénybevételét 

megtagadja, illetve hatósági eljárás kezdeményezése a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, a 

gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása vagy egyéb súlyos veszélyeztető ok 

fennállása esetén,figyelemfelhívás a népegészségügyi szűrővizsgálaton történő megjelenés 

fontosságára, továbbá tájékoztatás az önkéntesen igénybe vehető ajánlott szűrővizsgálatokról, 

tájékoztatás az állami, civil karitatív családtámogatási formákról és lehetőségekről,tájékoztatás a 

gyermek jogairól, az egészségügyi ellátáshoz való jogairól és a törvényes képviselő ez irányú feladatairól, 

kötelezettségeiről;  

- az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében 

és megvalósításában.  

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

hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

 
- A településen gyermekorvos nem praktizál. A háziorvosi körzet kettős funkcióju a felnőtt lakosság 

mellett ellátja a gyermekorvosi feladatokat is.  

-  A Mátészalkai Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ rendelkezik Gyermekgyógyászat részleggel, ahol 

megfelelő szaktudással rendelkező orvosok látják el a szolgálatot.  

 

  védőnői álláshelyek száma Egy védőnőre jutó gyermekek száma 

2008 1 16 

2009 1 4 

2010 1 14 

2011 1 15 

2012 1 22 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 

 



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

 

Helyben nincs lehetőség speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igények ellátására, 

legközelebb Nyírbátorban lehet elérni ezeket az ellátásokat. 

A gyermekorvosi ellátás jellemzői 

  
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi praxis/ok 
száma 

Háziorvos által ellátott 
esetek száma 

Gyermekorvos által 
ellátott esetek száma  

Felnőtt házi orvos által 
ellátott esetek száma  

2008 0 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, önkormányzati adatgyűjtés 
 

 

d) gyermekjóléti alapellátás 

 

A Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltató Központ szervezi a gyermekjóléti alapellátásokat. A 

jelzőrendszeren keresztül érkezett vagy önként jelentkezettek részére nyújt szolgáltatást, közreműködik 

a védelembe vétel előkészítésében, folyamatában.  

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, 

amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja: a gyermek testi és lelki 

egészségének, családban történt nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének 

megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, a családjából kiemelt gyermek 

visszahelyezését. A gyermekvédelem középpontjában meghatározó szerepet betöltő jelzések állnak. A 

gyermekjóléti központ kiemelt feladata a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése a 

megelőzés érdekében. A rendszer hatékonysága a tagok együttműködésén alapszik.  Vállajon a 

védelembe vett gyermekek száma az utóbbi években közel azonos, számuk 1-2 családra korlátozódik, 2-

5 főig.  

A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat az oktatási intézményekkel, a védőnővel, és a település 

jegyzőjével együttműködve fontos feladatuknak érzik a településen élő kiskorúak védelmét. Bármilyen 

probléma felmerülése esetén megtörténnek az esetjelentések, és folyamatos megfigyelés, ellenőrzés alá 

kerül az érintett család. Ha továbbra is veszélynek van kitéve a gyermek, a szakemberek megteszik a 

szükséges lépéseket a Mátészalkai Járási Hivatal Gyámhivatala segítségével. 

 
 
 
 
 



e) gyermekvédelem 

 
A gyermekvédelmi rendszer feladata a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a 

gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése, ezeket a feladatokat látják el a védőnői 

szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, családsegítő szolgálat, családsegítő központ, a köznevelési 

intézmények.  

A gyermekjóléti szolgálat jövőre vonatkozó javaslatai, céljai:  

A családokat rávezetni a helyes életmódvezetés fontosságára, célszerű lenne természetbeni 

támogatások formájában megszervezni a segítségnyújtásukat.  

Már általános iskolás korban szükség lenne egy pályaorientációs program bevezetésére, a gyermekek 

képességeiknek, tehetségüknek megfelelő fejlesztésre, nevelésére. Segíteni kell a hátrányos helyzetű 

gyermekek felzárkóztatását. A gyermekvédelem területén továbbra is legfontosabb feladat a prevenció, 

a súlyossá vált problémák megjelenése előtti segítségnyújtás. 

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 
A bajba került családok, édesanyák nyugodtan fordulhatnak a Gyermekjóléti–és Családsegítő 

szolgálathoz, akik a megfelelő szakemberekkel, a Gyermekvédelmi központtal, a Járási gyámhivatallal 

kapcsolatban állnak, és megoldást találnak a felmerülő problémákra.  

 

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

 

Gyógytorna, logopédia, nevelési tanácsadás Nyírbátor városban érhető el.  

A településünk iskolája tornateremmel rendelkezik, az önkormányzat sportpályát / kézilabda, futball/ 

tart fenn. A szabadidős  és szünidős programokról az iskola gondoskodik. A nyári táborok szervezésében 

az általános iskola mellett a római katolikus egyház is részt vesz..  

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

 
A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A mélyszegénységben élő 

gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű egészséges táplálékhoz. Ezért nagy 

jelentőségű az ingyenes közétkeztetés, amelyben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő óvodás és általános iskolás gyermekek részesülnek.  

Az iskolába ingyenesen étkező gyermekek száma 43 fő. Az óvodában ingyenesen étkező gyermekek 

száma 17 fő. Mindkét törvényben foglaltaknak eleget tesz az önkormányzat. Az óvodában és az 

iskolában  biztosítva van a gyermekek napközbeni ellátása. 



A közétkeztetésben - különös tekintettel az egészségügyi, szociális és gyermekintézményekben nyújtott 

közétkeztetésre - az élettani szükségletnek megfelelő minőségű és tápértékű étkezést biztosít az 

önkormányzat. 

 
Önkormányzatunk a jogszabályon alapuló ingyenes étkezésre jogosultak mellett térítésmentes 

hozzáférést biztosít valamennyi óvodás illetve az  1-4 osztályos  iskolai tanulói részére is.  

A szünidőben történő étkezés feltételeit igény esetén az önkormányzat biztosítja. 

 

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

 

Az egyenlő bánásmód követelményeinek megsértése nem jellemző a településre, mindenki egyenlően 

hozzáfér a szolgáltatásokhoz.  

 

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

 
A diszkrimináció leküzdése végett a rászoruló gyermekes családok hátránykompenzáló juttatásokban 

részesülnek a szociális ellátórendszeren belül. A következők pl.: rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény, ingyenes óvodai étkeztetés, óvodáztatási támogatás, iskolában étkeztetési kedvezmény, 

ingyenes tankönyv. 

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

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

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

A településen a 0-6 éves gyerekek száma 62 fő, óvodai ellátásban részesül 27 gyermek. Az összlétszám 

közel kétharmada hátrányos helyzetű. A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek száma 17 fő. Ezeknek 

a gyerekeknek külön fejlesztési tervet dolgoztak ki az óvoda pedagógusai a felzárkóztatás érdekében. A 

hátrányos helyzet legfőbb oka az anyagi problémákból adódik, a gyerekek ingyenesen étkeznek az 

óvodában. 50 férőhellyel rendelkezik, 2 csoport működik 3 óvoda pedagógus, 2 dajka áll alkalmazásban. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Óvodai nevelés adatai 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 

1 

Hány településről járnak be a gyermekek 
2 

Óvodai férőhelyek száma 
50 

Óvodai csoportok száma 

2 

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

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

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 
3 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 
3 0 

Gyógypedagógusok létszáma 

0 0 

Dajka/gondozónő 
2 0 

Kisegítő személyzet 
0 0 

 
 

 
 
 
 
 
 



A helyi általános iskolában integráltan nevelik-oktatják a hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelésű és 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket. Kezdetektől bekapcsolódtunk az IPR 

esélyegyenlőségi programba, folyamatosan részt veszünk az Arany János tehetséggondozó ösztöndíj programban. 

Az SNI-s tanulók részére a rehabilitációs felzárkóztató órákat biztosítanak a pedagógusok 

 
Iskolai ellátás  
 
A település iskolája szintén társulási formában működik, megnevezése Mérk-Vállaj Községek Közoktatási 

Intézményfenntartó Társulás. Vállaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. január 1. napjától az 

iskola üzemeltetését átadta az állam részére. 2012/13-as nevelési évben a tanulói létszám 1-8 osztály 73 fő, a 

hátrányos helyzetű gyerekek száma 43, ebből halmozottan hátrányos helyzetű 27 fő. Ez az arány igen magas az 

összlétszámhoz képest. A TAMOP 3.3.7.keretében dráma tehetséggondozó szakkör működik, magas részvétellel, 

a számukra megszervezett versenyeken kiváló eredményeket érnek el. Pályázaton kívüli foglalkozások a kézműves 

szakkör, tömegsport, modern tánc. A gyerekek ezáltal hasznosan töltik el szabadidejüket.  

Az iskolában jól működik a jelzőrendszer, folyamatos a kapcsolattartás a szülőkkel, gyermekvédelmi szolgálattal, 

védőnővel, önkormányzattal, gyógypedagógiai szakszolgálattal. A legtöbb jelzés az igazolatlan hiányzások miatt 

történt.  

 
3-6 éves korú 

gyermekek 
száma 

Óvodai 
gyermek- 
csoportok 

száma 

Óvodai 
férőhelyek 

száma 

Óvodai 
feladat-ellátási 
helyek száma 

Óvodába beírt 
gyermekek 

száma 

Óvodai 
gyógypedagógi

ai csoportok 
száma 

2008 32 2 60 1 32 0 

2009 39 2 50 1 32 0 

2010 35 2 50 1 32 0 

2011 31 2 50 1 30 0 

2012            35 2 50 1 27 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
 
 
Általános iskolában tanulók száma 

  
Általános iskola 1-4 

évfolyamon tanulók száma 
Általános iskola 5-8 

évfolyamon tanulók száma 
általános 

iskolások száma 
napközis tanulók 

száma 

  fő fő fő fő % 

2010/2011 35 33 68 26 38,2 

2011/2012 35 32 69 27 39,1 

2012/2013 37 36                73 29        39,7 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 



Általános iskolai tanulók (fő)
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általános iskolai osztályok  

száma 
általános iskolai osztályok száma a 

gyógypedagógiai oktatásban 

általános 
iskolai 

feladat-
ellátási helyek 

száma 

  
1-4 

évfolyamon 
5-8 

évfolyamon 
összesen 1-4 évfolyamon 5-8 évfolyamon összesen 

db 

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 
 
 
 

 

 
 

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

  Fő / % 

2010/2011 7 

2011/2012 6 

2012/2013 10 



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

 
A Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat keretében 1 fő logopédus, 1 fő 
pszichológus segíti rendszeresen a nevelő-oktató tevékenységet, míg a KLIK-ken keresztül 
biztosítjuk gyógypedagógus foglalkoztatását. 

 

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

 
A közoktatási intézményeinkben szegregáció nincs, a tanulókat integrált keretek között nevelik-
oktatják a pedagógusok. 

 

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

 

Az általános iskola tanulói az országos kompetenciaméréseken általában az országos átlagnak 

megfelelően teljesítenek 

 
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

A diszkrimináció leküzdése végett a rászoruló gyermekes családok hátránykompenzáló 

juttatásokban részesülnek a szociális ellátórendszeren belül. A következők pl.: rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény, ingyenes óvodai étkeztetés, óvodáztatási támogatás, iskolában 

étkeztetési kedvezmény, ingyenes tankönyv, ingyenes nyári gyermekétkeztetés. 
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

- rossz szülői hozzáállás Szülő bevonása az iskolai programokba,  
Gazdálkodási tanácsadás  
Szülői tanfolyamok szervezése  

  - szülői munkanélküliség Munkaügyi központ által támogatott képzésekről 
való folyamatos tájékoztatás, Pályaorientációs 
képzések  
Munkahelyteremtés a helyi vállalkozók, vállalatok 
bevonásával,  
Közmunkaprogramban alkalmazottak létszámának 

növelése 

     - A településen élő tehetséges gyermekek 
elkallódása 

 A településen élők gyermekei között is szép 
számmal vannak tehetséges és kiváló képességű 
gyermekek. Azonban a család anyagi lehetőségei 
miatt nem jut elég figyelem illetve lehetőség 
ezeknek a gyermekeknek a továbbtanulására, közép 
illetve felsőfokú képzettség megszerzésére 

 

 
 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

A népesség nemek szerinti megoszlása a népességen belül helyi szinten is jól mutatja, hogy a nők 

átlagosan magasabb életkort élnek, mint a férfiak.  

Tapasztalataink szerint a nők között is kiemelten hátrányos helyzetben vannak a gyesen lévő 

kisgyermekes anyukák a munkából való kiesés miatt, az alacsony iskolai végzettségűek, a 45 

életévet betöltöttek és a pályakezdők a szakmai tapasztalat hiánya miatt.  

A Munka Törvénykönyve és az Alaptörvény tiltja a nemek közti hátrányos megkülönböztetést. A 

veszélyeztetett korcsoportba tartozó nők foglalkoztatása különös figyelmet és támogatást igényel.  

 

„A nők és a férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket, mind a férfiakat azonos jogok  kell, hogy 
megillessék” 

 

 

 

 

 

          Alaptörvény XV. cikke 
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5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

A magyar munkaerőpiacon a nemi megkülönböztetés kapcsán legjellemzőbben a diszkrimináció 

kérdésköre jut eszünkbe, ugyanakkor a magyar nők kiemelkedően nehéz munkaerő-piaci helyzete 

ennél jóval komplexebb összképet mutat.  

A nők munkaerő-piaci helyzetére az elmúlt évek tendenciái rányomták bélyegüket. 1990-ben a 

gazdasági struktúraváltások következtében átalakult munkahelyek miatt sok nő nem kapta vissza 

korábbi állását, majd a 2008-ban indult gazdasági válság újabb létbizonytalanságot indukált a nők 

munkaerő-piaci helyzetében. Az elmúlt két évben bár viszonylag nyugodtabb stádiumba értek a 

piaci mozgások, a kedvezőtlen gazdasági háttér miatt az álláskeresők aránya rendkívül magasra 

nőtt.  

A településen élő nők munkanélküliségi rátája 9 % között ingadozik évek óta. Nagyon sok 

kisgyermekes anyuka nem tud elmenni dolgozni, mert a gyermeket nem tudja kire hagyni, viszont 

hiányzik a családi kasszából a kieső fizetés. A közeli gyárban szezonális munkát biztosítanak a 

lakosoknak, viszont a három műszakos munkarend nem megoldható egy kisgyermeket nevelő 

nőnek. A GYES-ről visszatérőknek is nehéz az elhelyezkedés, mivel nem sok munkáltató 

foglalkoztat szívesen kisgyermekes édesanyát. 
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Munkavállalási korúak száma (fő)
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                                                  Forrás: Teir  KSH és helyi adatgyűjtés 
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                                                  Forrás: Teir és helyi adatgyűjtés 

 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 
A foglalkoztatást elősegítő és képzési programokat a Mátészalkai Járási Hivatal Járási Munkaügyi 

Kirendeltsége szervez, amelyeken a nők célcsoportjának helyi tagjai részt vesznek, 

szakképzettséget szereznek. 

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

Az alacsony iskolai végzettségű, főleg az általános iskolai végzettséggel sem rendelkező nők 

foglalkoztatottságának aránya elenyésző. Azonban itt nem csak a munkahelyhiány és az 

aluliskolázottság a probléma, hanem az érintettek szemlélete is. Nincs céljuk, motiváltságuk, 

elfogadják az éppen aktuális állapotot, akármilyen is legyen az. Sok fiatalkorú nő a középiskolai 

tanulmányok helyett gyermeket vállal, amihez még nem elég érett, így nem tudja 

felelősségteljesen felnevelni, gondozni a kisgyermeket 

 

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

 

A település foglalkoztatóival kapcsolatban nem érkezett panasz, miszerint hátrányos 

megkülönböztetés érte volna a dolgozót a nemére tekintettel. 

Országos statisztikák alapján az állásban lévő nők hátránya a jövedelmi különbség. Ez részben 

abból adódik, hogy a tipikusan nőiesnek tartott szakmák (oktatás, szociális szakma, hivatali 
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munkák, egészségügy – különösen ápolási tevékenység) presztízse, ennél fogva jövedelme 

indokolatlanul alacsony. 

Vállaj Község Önkormányzata, mint munkáltató eleget tesz az esélyegyenlőség követelményeinek, 

hiszen érvényesíti az egyenlő munkáért egyenlő bér követelményét. 

 
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.) 

 

Gyermekvállalás után a nők elhelyezkedési nehézségekkel néznek szemben, sajnos a magasabb 

iskolai végzettséggel rendelkezők esetében is jellemző, karrierépítés szempontjából nem jelent 

előnyt a hosszú évekre történő kiesés a munka világából, észrevehető, hogy ennek következtében 

kevesebb gyermeket vállalnak. A munkahelyen hátrányos megkülönböztetés éri őket a gyerekek 

miatt, a gyerekeit egyedül nevelő nő helyzete ennél még súlyosabb. A bölcsőde hiánya és az 

oktatási intézmények kedvezőtlen nyitvatartási ideje sem kedvez a családoknak. Családbarát 

munkahelyek, rugalmas munkaidő, részmunkaidős állások kialakítása lenne szükséges, ami 

elősegítené a nők elhelyezkedését, hosszú távú foglalkoztatottságát a gyermekvállalás után. 

 

A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítik a gyermekek napközbeni ellátását 

biztosító intézmények. Vállajon bölcsőde nem működik, azonban társulásban biztosított az 

intézményi ellátáshoz való hozzájutás. Az igénybevétel nem jelentős, a nagyecsedi bölcsődei 

intézménybe 2012. évben gyermeket nem irattak be szülei. A korosztálynak a községben működik 

olyan intézményhálózat, amely a gyermekek nappali ellátását biztosítja. A településen van óvodai 

ellátás, az általános iskolában napközi és tanulószoba.  

Magán napközi, családi napközi településünkön nincs. 
 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

A fogamzásszabályozás és szexualitás mind a mai napig egyes családokban tabu témának számít. 

Ezért kiemelten fontos szerepet kapnak a közoktatási intézmények a gyerekek felvilágosításában. 

A gyerekek szexuális felvilágosítását célzó programok, tanórák már az általános iskolában 

megkezdődnek, majd a középiskolákban folytatódnak; osztályfőnöki, biológia óra keretében 

előadást tartanak a védőnők. A gyerekágyas gondozás során a szülés után mindenki megkapja a 

kellő tanácsadást, hogy milyen fogamzásgátlást használjon. 

Várandós tanácsadást heti rendszerességgel, 1 alkalommal tart a védőnő. A védőnő koordinálja a 

terhesség idejének megfelelő vizsgálatok megtörténtét. A védőnő otthonában is meglátogatja a 
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várandósokat és életvezetési-, lakásrendezési tanácsokat ad, hogy megfelelő legyen a csecsemő 

fogadása. 

 

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

2008 1 16 16 

2009 1 4 4 

2010 1 14 14 

2011 1 15 15 

2012 1 22 22 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
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5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

A településen előfordul családon belüli erőszak elsősorban nők, gyermekek bántalmazása, nagy 

fokú a látencia, a probléma (erőszak, bántalmazás) feltárása, beazonosítása nem mindig 

egyértelmű, legtöbb esetben eltitkolja a család az erőszakot. Leggyakrabban a kiváltó okok a káros 

szenvedélyek (alkoholizmus, szerencsejáték függőség), a szülők, jellemzőbben az apa deviáns 

viselkedése, italozó magatartása. A jól működő jelzőrendszer eredményeképpen az illetékes 

gyermekvédelmi rendszerek jelzést kapnak a nevelői, oktatási intézményektől a problémáról, a 

gyerekek magatartási zavaraikból következtetni lehet az otthoni problémákra. Súlyosabb 

esetekben a rendőrség bevonása, anyaotthonban történő elhelyezés is szükséges lehet. Az 

önkormányzat célja a családon belüli erőszak visszaszorítása, harmonikus családi élet 

megteremtése, családgondozás, bűnmegelőzési program, életvezetési tanácsadás. 
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A nőket érő erőszakról feljegyzéseink nincsenek településünkön. 
 

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

 

Vállajon nincs családok átmeneti otthona és anyaotthon, melyeket krízishelyzetben igénybe 

tudnának venni az arra rászorulók. Így a település lakóinak az alábbi intézmények nyújtanak 

menedéket:  

 

Szent Illés Szeretetotthon és Menedékház Családok Átmeneti Otthona : (Hodász, 25 férőhely- 7 

szoba) 

 Az ország egész területéről helyeznek el rászorulókat várólista alapján. Jelentkezni telefonon, 

személyesen, írásban lehet, egyéni kérelem alapján, családsegítő, gyermekjóléti szolgálat 

ajánlásával fogadnak.  

 

Dél-nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Központ Nagykálói Intézményegység CSAO:  (Nagykálló, 24 

férőhely-7 szoba) 

Nagykállóból és a hozzá tartozó településekről (Bököny, Érpatak, Geszteréd, Kálósemjén, 

Újfehértó) helyeznek el rászorulókat várólista alapján. Krízishelyzetben, szabad férőhely esetén a 

megyéből is fogadnak. 

 

Oltalom Szeretet Szolgálat Családok Átmeneti Otthona:  (Nyíregyháza, 36 férőhely-7 szoba)  

Kizárólag Észak- Alföldi Régió területéről helyeznek el rászorulókat várólista alapján (várandós 

nőket is). Jelentkezni telefonon, írásban vagy személyesen lehet, egyén. Kérelem alapján, 

gyermekjóléti szolgálat ajánlásával fogadnak. 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 
A képviselőtestületben a polgármester és a 6 képviselő között mindösszesen egy nő foglal helyet. 

Vállaj településen a nők szerepe kiemelkedően fontos a közéletben. A helyi közintézmények 

vezetői, dolgozói, az iskolaigazgató, óvoda vezetője, az önkormányzat ügyintézői, 

takarékszövetkezet valamint a Magyar Posta dolgozói szinte mind a női nem tagjai, magasan 

képzett szakemberek, kiváló eredményekkel végzik munkájukat minden területen.  

Mindemellett családanyák, hatékonyan összeegyeztetik a munkahelyet a családi életükkel. 

Rendszeresen részt vesznek a helyi rendezvények megszervezésében, lebonyolításában, a 

közösségi élet aktív résztvevő 
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5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló 
kezdeményezések 

 
A nőket érintő helyi problémák az alábbiak szerint összegezhető: 
 

-  Aluliskolázottság, szakképesítés hiánya,  

-  Alacsony foglalkoztatottság,  

-  Életmódvezetés tudásának hiánya,  

-  Rossz általános egészségi állapot, nem veszik igénybe az ingyenes megelőző szűrővizsgálatokat 

sem,  

-  Tudatos családtervezés, életmódvezetés elsajátítása, felvilágosítás, tájékoztató kampány.  

- Pályázati lehetőségek keresése, képzési programok szervezése, toborzás  

-  Oktatási intézményekkel való kapcsolatfelvétel  

 

A legfontosabb probléma, ami a vállaji nőket érinti, az a munkanélküliség, melyből több más 

probléma kialakulása is fakad. Elsősorban a szakképzettség hiánya illetve a munkahelyek hiánya 

okozza az alacsony foglalkoztatást.  Ezt orvosolva önkormányzatunk a közfoglalkoztatás keretein 

belül megpróbál minél több hölgyet foglalkoztatni, hogy legalább átmenetileg jövedelemhez 

jussanak.  

A másik tevékenység a Munkaügyi Központ által támogatott tanfolyamokra való bejutás segítése, 

melyek által piacképes szakmát szerezve könnyebben találnak munkát.  

A felszámolásukra irányuló kezdeményezéseket a fejlesztési lehetőségek között szerepeltetjük. 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

szűrővizsgálatokon való részvétel hiánya Tájékoztatás a szűrővizsgálatok fontosságáról, az 
esetleges betegségek tüneteiről, gyógyításáról az 
önkormányzati védőnő, háziorvos 
együttműködésével, Szűrővizsgálatokra való 
eljutásban való segítségnyújtás  

Életvezetési és háztartástan ismeretek 
oktatása 

Harmonikus, szeretetteljes családmodell 
iránti igény kialakítása, Életvezetési 
tanácsadás. 
Gyakorlati- és elméleti ismeretek elsajátítása 

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

Gyermekek napközbeni ellátását biztosító 
intézmények működtetése 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

Az esélyegyenlőségi szempontok fejlesztését az európai közösségi politikában elsődlegesen 

gazdasági és foglalkoztatáspolitikai szempontok vezérelték, ám fokozatosan teret nyert az a 

felismerés, hogy az esélyegyenlőség elvének e téren történő biztosítása önmagában nem képes a 

már meglevő egyéb társadalmi egyenlőtlenségeket felszámolni. Azok viszont negatívan 

befolyásolják az országok gazdasági teljesítményét és versenyképességét. Az emberi jogi kérdések 

térnyerésével párhuzamosan az esélyegyenlőségi szempontok fokozatosan középpontba kerültek, 

velük együtt az életkor alapú diszkrimináció is. Az Európai Unió a tagországok számára fontos 

esélyegyenlőségi ajánlásokat fogalmaz meg a szakpolitikai stratégiák fejlesztésének érdekében. Az 

európai jogalkotásban az idősebb személyek csak 1987-ben, illetve 1989-ben szerepeltek először 

úgy, mint a közösségi cselekvés kedvezményezettjei. Az ageizmus az életkor alapú diszkriminációt 

jelöli. E fogalmat Európában és a világban is főként az idősekkel szembeni diszkriminációval 

összefüggésben használjuk. Az ageizmus, akárcsak a más típusú megkülönböztetések, 

megvalósulhat direkt vagy indirekt módon, és következményei is hasonlóak az egyéb típusú 

diszkriminációnál tapasztaltakhoz. Az idevágó tudományos elméletek szerint, a korszerinti 

diszkriminációt elkövetők az idősödésről alkotott negatív nézeteket teszik magukévá, és ennek a 

negatív képnek megfelelően kezdenek el viselkedni. Habár a társadalom egy jelentős csoportját 

érinti ez a fajta diszkrimináció, mégis alig van jelen a köztudatban. Az időseket az élet számos 

területén éri hátrányos megkülönböztetés Magyarországon. Legjelentősebb az idősek 

foglalkoztatásbeli diszkriminációja, mely súlyos következményekkel jár, különösen a nők esetében. 

Ezen kívül gyakori még az egészségügyben és a szociális ellátások, szolgáltatások biztosítása 

területén elszenvedett diszkrimináció. Habár a 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.) és a munka 

törvénykönyve is tiltja az életkor alapú diszkriminációt, a magyarországi idősebb korosztály már 

45–50 éves kortól nagyobb mértékben kitett a foglalkoztatásbeli diszkriminációnak, mint a hasonló 

korú Uniós állampolgárok. A kor alapú megkülönböztetés az új állások betöltésénél, a 

létszámleépítésnél és az elbocsátásoknál is gyakori. 
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6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai 
trendek stb.) 

 
Az országos demográfiai változások vizsgálatakor szembetűnő, hogy a hazai népesség folyamatos 

csökkenése a lakosság idősödésével párhuzamosan zajlik. Emelkedik az időskorúak, az egyedül élők 

és a nem házasok népességen belüli aránya.  

A településen az elöregedés jellemző, ugyanis a 14 éven aluliak száma kevesebb a 65 éven 

felüliekhez viszonyítva.  

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma átlagosan 330 fő. A nemek arányát 

figyelembe véve szembetűnik, hogy nagyobb a nők aránya. Ez az országos, és a kistérségi átlagnak 

is megfelel, mivel köztudott, hogy a nők hosszabb életet élnek, tehát magasabb az idős nők száma, 

mint az idős férfiaké.  

Településünkön a legfrissebb statisztikai adatok alapján az állandó lakónépességből 197 fő a 62 

éven felüli, amiből 58 fő férfi és 139 fő nő.  

A nyugdíjasok nagy része kevés nyugdíjból él, mely alig fedezi a megélhetést. Ront a helyzetükön, 

hogy sokan egyedül élnek, így a költségek nem oszlanak meg, hanem csak egy jövedelemből kell 

fedezni minden kiadást. 

 

  
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő férfiak száma 
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő nők száma 
összes nyugdíjas 

2008 122 236 358 

2009 114 227 341 

2010 106 215 321 

2011 103 215 316 

2012 101  311 
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 64 év feletti lakosság száma nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

 fő fő % 

2008  190 0 0 

2009 187 0 0 

2010 182 0 0 

2011 175 0 0 

2012 159 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 
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6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma 
 

  időskorúak járadékában részesülők száma 

2008 0 

2009 0 

2010 0 

2011 0 

2012 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 
Az idősek foglalkoztatására településünkön nincs lehetőség. A 2013. évben bevezetett új szabályok 

még inkább ellehetetlenítették a dolgozó nyugdíjasok helyzetét. A közszférában dolgozó 

nyugdíjasoknak választaniuk kellett, hogy nyugdíjat, vagy fizetést szeretnének-e kapni.  
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A versenyszférában egy keretösszegig engedélyezett a foglalkoztatás, ezen túl azonban már 

választás elé kényszerülnek a nyugdíjasok. 

 

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

 

A településen élő idősek közül sokan tevékeny időskort élnek, kiskertjükben gazdálkodnak, 

háztartást vezetnek. Ebben segítségükre van a házi segítségnyújtásban közreműködők, akik 

minden hétköznap felkeresi a gondozottat. Sokat segít az idősek helyzetén a beszélgetés is, és a 

gondozóval közösen elvégzett feladatok, és a rejtvényfejtés, mely segít késleltetni az időskori 

demenciát. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Az idősek, nyugdíjasok, a jövedelmi helyzetére való tekintettel, és ha az egészségi állapotuk 

engedi, szívesen végeznének jövedelemkiegészítő tevékenységet. Erre csekély az esélyük, a 

munkaerő-piacon a lehetőségei beszűkültek. Az idősek informatikai jártasságáról nem készült 

felmérés, így nem rendelkezünk pontos adatokkal arról, hogy az idősebb korosztály mennyire 

képes kihasználni ezeket a lehetőségeket. 

 

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

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 
A településen élő időseknek hozzáférést biztosítunk a háziorvosi, fogorvosi egészségügyi 

ellátáshoz, Szakrendelés és kórházi ellátás igénybe vételére a 20 km-re fekvő Mátészalkán van 

lehetőség.  

A szociális alapellátásokhoz (házi gondozás, étkeztetés, jelzőrendszer) mindenki hozzájut. 

 Vállaj Község Önkormányzata szociális alapszolgáltatását a Szatmári Kistérségi Alapszolgáltató 

Központ útján nyújtja. 

A településen élő időseknek lehetőségük van az önkormányzatok által fenntartott szociális 

szolgáltatásokon túl, igénybe venni az egyházi fenntartású házi segítségnyújtási szolgáltatást is, 

mely keretén belül minden hétköznap a gondozást ellátó személy a lakásán felkeresi az idős 

személyt, segít neki ellátni a mindennapi teendőket, igény szerint bevásárol, gyógyszertárba 

elmegy. Téli időszakban a hóeltakarítási és felfagyás mentesítési munkálatokat is ellátják, mellyel 

megkönnyítik az idősek mindennapjait. 
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b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Az idősek egyik legfőbb találkozási helye a templom, ahová minden héten mennek a vasárnapi 

szentmisére. A római katolikus templom a közelmúltban került felújítására. 

Az idősek célcsoport tagjai számára hozzáférhetők a kulturális és közművelődési szolgáltatások, az 

igényektől, anyagi lehetőségektől függően. 

Önkormányzatunk 2013-ban megszervezte az idősek világnapját, ennek keretében kultúrműsorral 

kedveskedett a munkában megfáradt idős embereknek. A képviselő-testület döntése értelmében 

minden évben megszervezzük és megtartjuk az idősek világnapját. 

c) idősek informatikai jártassága 

A településen élő idősek közül kevés jártas az informatika világában, legtöbbjüknek számítógépük sincs. 

Szükség lenn egyéni fejlesztési terv készítése olyan programra, melynek keretén belül betekintést 

nyerhettek az idősek a fejlődő technika rejtelmeibe, az internethasználatba. A Községi Könyvtár  megfelelő 

hely lenne az alapfokú számítógépes ismereteket megszerzéséhez, mivel az egy napos program nem elég 

ahhoz, hogy megtanulják a számítógép használatát. Az internethasználat is érdekesebb lenne számukra, ha 

az őket érintő dolgokról olvasnának, recepteket, hímzésmintákat nézegetnének. 

 

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

A vállaji római katolikus egyház minden évben 1-2 alkalommal zarándokutat szervez az ország 

területén található kegyhelyekre.  

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

-generációs problémák Programok szervezése, ahol az idősebbek 
megismerhetik napjaink technikáját, betekintést 
kaphatnak a számítástechnika világába, és az 
internet hasznosságába.  

 

-elmagányosodás, - megbecsülés hiánya Házi segítségnyújtás minden idős számára elérhető 
legyen, Idősek Klubjának létrehozása, kulturális és 
szabadidős programok szervezése, Idősek 
világnapjának megtartása,  
 

- közlekedési nehézségek, szűrővizsgálatra való 
eljutás 

Tájékoztatás a szűrővizsgálatok fontosságáról, az 
esetleges betegségek tüneteiről, gyógyításáról  
Szűrővizsgálatokra való eljutásban való 
segítségnyújtás  
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

Fogyatékos személy az, 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 településen 4 tartós beteg gyermek él. 

A fogyatékos személyek jogai:  

- joga van a számára akadálymentes, érzékelhető és biztonságos épített környezetre,  

- biztosítani kell számukra az egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét a közérdekű információkhoz,  

- a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést,  

- a közlekedési rendszereknek, a tömegközlekedési eszközöknek alkalmasnak kell lenniük a 

biztonságos igénybevételre,  

- biztosítani kell számukra a támogató szolgálat igénybevételét, segédeszközöket,  

- egészségügyi ellátása során törekedni kell, hogy az ellátás segítse elő a rehabilitációját, 

társadalmi beilleszkedését, továbbá, hogy ne erősítse a betegségtudatát.  

- Oktatás, képzés területén joga van állapotának megfelelően és életkorától függően korai 

fejlesztésben és gondozásban, óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban, fejlesztő 

felkészítésben, szakképzésben felnőttképzésben, felsőoktatásban vegyen részt.  

- Joga van fogyatékosságának, személyes körülményeinek megfelelő lakhatási forma 

megválasztásához, közösségbe való befogadáshoz, önálló életvitelhez.  

- Művelődési, kulturális, sport-és más közösségi célú létesítmények eléréséhez.  

- rehabilitációhoz  

Problémák:  

- Foglalkoztatás, rehabilitációs munkahelyek hiánya.  

- Szolgáltató intézmények nehéz megközelíthetősége  

- Nehéz közlekedés,  

- Nehéz anyagi körülmények,  

- Másoktól való függőség,  

- Előítélet, hátrányos megkülönböztetés  

- Elmagányosodás, elszigetelődés  
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- Önelfogadás nehézsége  

- Korlátozott kulturális lehetőségek ( színház, mozi, rendezvények)  

a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, 

közfoglalkoztatás) 

A fogyatékkal élő személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában védett foglalkoztatásra 

jogosult. Gyakori probléma, hogy kevés a foglalkoztatási lehetőség és nem megoldott az 

akadálymentesítés. Fogyatékkal élők foglalkoztatására vonatkozóan települési szinten nem áll 

rendelkezésre értékelhető statisztikai adat az integrált foglalkoztatás esetében. Védett 

foglalkoztatásra alkalmas munkahely településünkön nincs,  

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Nem érkezett panasz a hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatban az önkormányzatunk felé. 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

A „Boldog Családokért” és a „Jót s Jól a Szatmári Kistérségben” az egyesületek az általuk 

fenntartott nappali intézményekhez integráltan működtetik az 1-1 támogató szolgálatot, biztosítva 

a rászorulók ez irányú igényeit. A szolgáltatások nem teljes körűen, hanem korlátozottan állnak 

rendelkezésre.  

A fogyatékkal élő személyek önálló életvitelét elsősorban a hozzátartozó családtag segíti, aki 

rendszeresen ápolási díjban részesül.  

 

Az Alapszolgáltatási Központ keretén belül házi segítségnyújtás, házi jelzőrendszeres 

segítségnyújtás működik. 

 Ezek a szolgáltatások az egyedülálló idősembereknek nyújt segítséget (mint pl: bevásárlás, csekk 

befizetés a postán, vérnyomást mérnek, probléma esetén a kiadott készülékkel értesíti a 

családgondozót).  

A gondozónők látogatásaikkal segítenek az idősek elmagányosodásán, az idősek úgy érzik 

gondoskodnak róluk és a társadalom nem felejti el őket.  

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

A településen a fogyatékkal élő személyekre vonatkozó adatgyűjtés nem történt, melyet a jövőben 

mindenképpen pótolni kell. Nehezíti a felmérést az érintett kör zártsága. 

 Az alanyi jogon járó közgyógyellátásban részesülők, az ápolási díjban részesülők, a súlyos 

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásban részesültek száma a rokkantsági és rehabilitációs 
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ellátásban részesültek számából tudunk következtetni, hiszen nagy valószínűséggel az ellátásokat 

igénybevevők közt jelen vannak a fogyatékkal élő személyek.  Az ápolási díjban részesülő száma 

jelenleg 7 fő. Parkolási igazolványok pontos számadatáról nem rendelkezünk adattal.  

 

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 többsége már részben, vagy teljesen akadálymentesített (a polgármesteri 

hivatal, iskola, óvoda, a fogorvosi rendelő, orvosi rendelő),  így biztonságosan közlekedhetnek a 

kerekesszékes, járókeretes mozgáskorlátozottak is.  

Megoldásra vár a művelődési ház, valamint a könyvtár akadálymentesítése. 

 

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

 

A helyi közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetséges, 

kommunikációs akadálymentesítettség megvalósított, információszerzés széles körben lehetséges, 

telefon, internet hálózat teljesen kiépített, ami segítséget nyújthat a fogyatékkal élők 

elmagányosodásának megakadályozására. Lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítése 

nem megoldott. 

 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 
A településen kevés a munkáltató. Ezen vállalkozások sem akadálymentesítettek, így nehezen 

megközelíthetők a mozgáskorlátozottak számára. 

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 

A tömegközlekedés, járdák akadálymentesítettsége sajnos nincs teljesen megoldva. Az 
önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő parkok akadálymentesítése teljes mértékben 
megoldott. 

 
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési 

megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

 
Községünkben nincs Fogyatékosok nappali intézménye. Igény esetén az önkormányzat 
tulajdonában lévő mikrobusszal az érintetteket a helyben biztosított egészségügyi intézményekbe 
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eljuttatjuk. A „Boldog Családokért” és a „Jót s Jól a Szatmári Kistérségben” ellátja  a speciális 
közlekedési szolgáltatásokat. 

 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 
A hátrányt pótló szolgáltatások közül településünkön jelzőrendszeres segítségnyújtás működik. Itt 

is megemlítjük, hogy hátrányt pótló juttatások keretében házi segítségnyújtással, étkezéssel 

családsegítséggel igyekszünk az erre rászorulókat segíteni. 

 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

- A középületek nem teljesen akadálymentesek Pályázati figyelés, pályázat benyújtása az önerő 
csökkentése érdekében 

- Orvoshoz, vagy ügyintézéssel kapcsolatos helyre 
való eljutási nehézségek  

 

Támogató szolgálat működtetése, önkormányzati 
kisbusszal való szállítás  

 

- Elmagányosodás  
 

 

Programok szervezése, ahol a fogyatékkal élők 
egymással és egészséges társaikkal 
megismerkedhetnek, barátságot köthetnek  
 

 

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.) 

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

bemutatása 

 
A településen Német Nemzetiségi Önkormányzat működik. Elnöke,  elnökhelyettese és két tagja 

van. Aktívan részt vesznek a közösségi életben. Minden év pünkösd vasárnapján tartott strudli-

fesztivál szervezője és bonyolítója. Az október 20.-i Szent Vendel Napi Búcsú és Málenkij robotos 

találkozó szervezője. Sokat tesz a sváb értékek megőrzéséért a hagyományok ápolásáért. Őseink 

illetve a robotra elhurcoltak emlékére a műemlék templomunk mellet parkot alakított ki.  

A vállaji római katolikus szoros kapcsolatban van úgy az önkormányzattal, mint a nemzetiségi 

önkormányzattal. A Szent Vendel napi búcsút és málenkij robotos találkozót a nemzetiségi 
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önkormányzattal együtt szervezi. Az ünnepek alkalmával  bevonásával tartalmas és színes 

műsorral örvendeztetik meg a lakosságot az egyházkórus közreműködésével. 

 

A Vállajért Közalapítvány céljaként fogalmazta meg a helyi oktatási, művelődési intézmények tárgyi 

feltételeinek javítását, a nemzetiségi és idegen nyelvi képzést, a tehetséggondozást a szabadidő és 

sport tevékenység támogatása. Céljai között szerepel továbbá a nemzetiségi hagyományokat őrző 

önszerveződő csoportok támogatása, környezetvédelmi nevelésre való ösztönzése. Ezen célnak 

mentén segíti és anyagilag támogatja oktatási nevelési intézményeket a nemzetiségi 

rendezvényeket.  

A Szatmári Svábok Kulturális Egyesülete alapszabályában rögzítette az egyesület célját, melynek 

területei: 

- Magyarországi, romániai és ukrajnai (kárpátaljai) szatmári svábok, illetve a szlovákiai szepességi 

németek   kulturális teendőinek határokat átívelő támogatása, melyek segítik a népek közti 

kölcsönös megértést. 

- német nyelv ápolása, kiemelten a sváb nyelvjárásé 

- a szatmári kulturális örökség és a német kultúrkincs megőrzése, ápolása, továbbfejlesztése és 

ismertté tétele 

- óvónők, tanárok, újságírók ki-és továbbképzése, és a kulturális alkotómunka Szatmár területéről 

német nyelvű továbbképző központokban, intézményekben 

- a szatmári svábok és szepességi németek dokumentális, tudományos és művészi terveinek 

támogatása 

- az alkotó ifjúság támogatása függetlenül népi-és vallási hovatartozásról, akik művészileg ill. 

tudományosan a szatmári svábok népismeretével és történetével foglalkoznak 

- tanulók, ifjúsági csoportok és egyetemi hallgatók cseréjét, valamint egyéb ifjúsági találkozók 

támogatását 

- támogatói, együttműködési és partnerkapcsolatok kiépítése városokkal, községekkel 

Németországban, Romániában, Magyarországon, Ukrajnában (Kárpátalján), Szlovákiában (Felső 

Szepesség), ahol németek, elsősorban svábok és szepességi németek élnek. 

- kulturális egyesületek és csoportok közötti együttműködés és egyéb kulturális teendők a fent 

említett országokban és régiókban. 
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c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 

  
 

Fábiánházi Közös Önkormányzati Hivatal  
Két település önkormányzata Fábiánháza Község Önkormányzat, Vállaj Község Önkormányzat 

képviselő-testületei 2013. február 28-án megtartott közös képviselő-testületi ülésén elfogadta a 

Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást, elfogadta a Közös 

Önkormányzati Hivatal alapító okiratát. Ezzel 2013. március 1-én létrejött két település 2000 fő 

feletti társulása.  

 
Mátészalkai Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás  
 

A körzet központja Mátészalka, a térség egyetlen 10 ezres lélekszámot meghaladó települése. 

Vonzáskörzetéhez 25 település tartozik: Fábiánháza, Fülpösdaróc, Géberjén, Györtelek, Hodász, 

Jármi, Kántorjánosi, Kocsord, Mátészalka, Mérk, Nagydobos, Nagyecsed, Nyírcsaholy, Nyírkáta, 

Nyírmeggyes, Nyírparasznya, Ópályi, Ököritófülpös, Őr, Papos, Rápolt, Szamoskér, Szamosszeg, 

Tiborszállás, Vaja, Vállaj.  

Mikrotérségi feladatellátás:  

A környező települések mikrotérségi központjaként Nagyecsed intézményei a településen 

túlmutató feladatokat is ellátnak. A városban működő, mikrotérségi ellátást nyújtó intézmények az 

alábbiak: 

 

 Nagyecsed Város Önkormányzata a Szatmári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Társulás 

keretében biztosítja a szociális alapellátásokat, melyek a következők: étkeztetés, házi 

segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, időskorúak nappali 

ellátása. Ezek a szolgáltatások kiterjednek Nagyecsed város, Mérk nagyközség, Fábiánháza, 

Tiborszállás, Vállaj, Győrtelek, Rápolt, Ököritófülpös, Géberjén és Fülpösdaróc községek 

közigazgatási területére.  

 Nagyecsed, Tiborszállás, Mérk, Vállaj, Fábiánháza önkormányzatai a hatékonyabb, 

szakszerűbb és költséghatékonyabb működés érdekében a bölcsődei feladat közös 

megszervezésében állapodtak meg és ebből a célból társulási megállapodással intézményi 

társulást hoztak létre, Szatmári Kistérségi Bölcsődei Intézményi Társulás névvel, nagyecsedi 

gesztorsággal és székhellyel.  
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Vállaj Község Önkormányzata a közoktatási és nevelési intézményeit Mérk Nagyközség 

Önkormányzatával közösen ÁMK keretében tartotta fenn, 2007. szeptember 1.-től ezen 

intézmények átszervezéséig.  

Vállaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. január 1. napjától az iskola 

üzemeltetését átadta az állam részére. 

 

Vállaj óvodai ellátása 2007. szeptember 1-től Mérk nagyközségi óvodával társulási formában 

történik. Fenntartója Mérk-Vállaj Óvodai, Kulturális Intézményi Társulás.  

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 
Vállaj Községben nemzetiségi önkormányzat 1998.-tól működik. Első két ciklusban települési 

nemzetiségi önkormányzatként működött, mivel a megválasztott képviselők több mint fele 

nemzetiségi színekben indult. Ezt követően nemzetiségi önkormányzat jött külön létre. A 

célcsoportokkal történő tevékenységét e pont nyolcadik  a/ pontjában mutattuk be. 

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

A civil szervezetek /Vállajért Közalapítvány, Szatmári Svábok Kulturális Egyesülete / 

alapszabályában illetve alapító okiratában rögzített céloknak megfelelően fejti ki tevékenységét, 

melynek tényszerű leírását 8/a pontja tartalmazza. 

 

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

 

A település for-profit szereplői  támogatják a Vállajért Közalapítványt. A strudli fesztivál valamint 

az idősek világnapja rendezvény megtartásához anyagi segítséget nyújtanak a településen működő 

for-profit szereplők. 

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 

 
A helyzetelemzés során feltárt problémákat minden esetben azon egészségügyi, szociális, gyermekjóléti, 

köznevelési, közművelődési szakemberek nyújtották, akik a mindennapi életük során a megfelelő 

célcsoportok gondjaival, életvitelbeli dolgaikkal foglalkoznak. A munkacsoportok a saját hátrányos helyzetű 

csoportjaik problémáinak megfogalmazásán túl, a többi célcsoport problémáinak feltárásához, fejlesztési 
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lehetőségeihez is segítséget nyújtottak számunkra. A folyamatos kapcsolattartás mind az interneten, mind 

telefonon, mind pedig személyesen rendkívül jól működött 

 

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

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program-tervezetet minden fél megismerheti és véleményezheti. A Képviselő-

testület által elfogadott programot közzé tesszük az Önkormányzat honlapján, a www.vallaj.hu internetes 

oldalon, így az abban feltárt problémák megoldásait, az azokra épített intézkedési terveket bárki 

megtekintheti 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

 
 

1. A HEP IT részletei 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

 
 
 
- Magas munkanélküliség, kevés jövedelem 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
- Tehetséges gyerekek elkallódása 
 
 
-Hátrányos helyzetek generációkon való               
átörökítése 
 
 
 

Munkaügyi központ által támogatott 
képzésekről való folyamatos tájékoztatás, 
Pályaorientációs képzések  
Munkahelyteremtés a helyi vállalkozók, 
vállalatok bevonásával,  
Közmunkaprogramban alkalmazottak 
létszámának növelése, Segítség a 
munkahelykeresésben, álláslehetőségek 
folyamatos figyelemmel kísérése 
 
- Tehetséggondozó programok 
 
 
-Felzárkóztatási programok szervezése 

Gyermekek 

- rossz szülői hozzáállás 
 
 
   
- szülői munkanélküliség 
    
 
 
 
                                                                                              
 
- szocializációs problémák 

-Szülő bevonása az iskolai programokba,  
 Gazdálkodási tanácsadás  
 Szülői tanfolyamok szervezése 
 
 
Munkaügyi központ által támogatott 
képzésekről való folyamatos tájékoztatás, 
Pályaorientációs képzések  
Munkahelyteremtés a helyi vállalkozók, 
vállalatok bevonásával,  
Közmunkaprogramban alkalmazottak  
és tanácsot adhatnak egymásnak 
 
Szülők bevonása az iskolai programokba, 
mely által a gyerek-szülő kapcsolat is javul. 
Emellett a szülők egymással is 
megbeszélhetik az esetleges problémákat,. 
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Idősek 

- generációs problémák 
 
 
 
  
 
-elmagányosodás, megbecsülés hiánya 
 
 
 
 
- közlekedési nehézségek, szűrővizsgálatra    
való eljutás 
 
 
 
 
 
 

Programok szervezése, ahol az idősebbek 
megismerhetik napjaink technikáját, 
betekintést kaphatnak a számítástechnika 
világába, és az internet hasznosságába.  
 
Házi segítségnyújtás minden idős számára 
elérhető legyen, Idősek Klubjának 
létrehozása, kulturális és szabadidős 
programok szervezése, idősek világnapjának 
megtartása 
 
Tájékoztatás a szűrővizsgálatok 
fontosságáról, az esetleges betegségek 
tüneteiről, gyógyításáról  
Szűrővizsgálatokra való eljutásban való  
segítségnyújtás 
 
 
 

Nők 

- szűrővizsgálatokon való részvétel hiánya 
 
 
 
 
 

- Életvezetési és háztartástan ismeretek 
hiánya 
 
 
 
 
-GYES, GYÁS-ről való visszatérés a 
munkaerő piacra mérsékli a szegénység 
kialakulásának kockázatát 

-Tájékoztatás a szűrővizsgálatok 
fontosságáról, az esetleges betegségek 
tüneteiről, gyógyításáról az önkormányzati 
védőnő, háziorvos együttműködésével, 
Szűrővizsgálatokra való eljutásban való  
segítségnyújtás 

 
-Harmonikus, szeretetteljes 
családmodell 
iránti igény kialakítása, Életvezetési 
tanácsadás. 
Gyakorlati- és elméleti ismeretek 
elsajátítása 
 
-Gyermekek napközbeni ellátását biztosító 
intézmények működtetése 
 
 

Fogyatékkal 
élők 

- A középületek nem teljesen  
akadálymentesek 
 
- Orvoshoz, vagy ügyintézéssel kapcsolatos 
helyre való eljutási nehézségek 

 
- Elmagányosodás 

 
 
Pályázati figyelés, pályázat benyújtása 
az önerő csökkentése érdekében 
 
Támogató szolgálat működtetése,  
önkormányzati kisbusszal való szállítás  
 
Programok szervezése, ahol a fogyatékkal 
élők egymással és egészséges társaikkal 
megismerkedhetnek, barátságot köthetnek  
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A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

A roma társadalomban kialakult magas 

munkanélküliség minimalizálása, 

munkaerőpiacnak megfelelő képzés 

elősegítése,magasabb jövedelemszerzés 
 

- Tehetséges gyerekek  elkallódásának 

megakadályozása 

 

- Halmozottan hátrányos helyzetű, 
hátrányos helyzetű gyerekek 
felzárkóztatása, továbbtanulása.  
 

 
-Munkanélküliek, polgármester, jegyző, 
szociális ügyintéző, munkaügyi központ, 
vállalkozók, munkáltatók, képzések szervezői, 
oktatók, pedagógusok  
 
 
 
gyermekek, szülők, pedagógusok, szakemberek    
 
 
 
Gyerekek, szülők, pedagógusok, önkormányzat, 
Gyermekjóléti Szolgálat, oktatási intézmények, 
családgondozó, alapítványok, civil szervezetek  
 

Gyermekek 

- Szülő bevonása az iskolai programokba,  
Gazdálkodási tanácsadás  
Szülői tanfolyamok szervezése  
 
- A munkaerőpiacnak megfelelő Képzések 
elősegítése támogatása,  
munkahelyteremtés  
 
-A családból „hozott” beilleszkedési, 
magatartási és tanulási nehézségek 
kezelése,   
 
 
 

 
-Pedagógusok, életvezetési tanácsadók , szülők 
 
 
- Munkaügyi Központ Kirendeltsége, 
Önkormányzat, Vállalkozók , oktatási 
intézmények pedagógusai 
 
- Nevelési tanácsadó, családsegítő 
igénybevétele,  pszichológus, szülők,  
Meghívott külső előadók, gyerekek 

Idősek 

- Generációs problémák megszüntetése 
  
- Idősek elmagányosodásának 
megakadályozása  

-Közlekedési nehézségek és 
szűrővizsgálatokra való eljutás segítése 
/fontosságáról, az esetleges betegségek 
tüneteiről, gyógyításáról  
Szűrővizsgálatokra való eljutásban való 
segítségnyújtás / 
 
 

- Önkormányzat, családsegítő, művelődési ház, 
községi könyvtár  
 
- Önkormányzat, családsegítő, művelődési ház, 
községi könyvtár , egyház 
 
 
- Háziorvos, védőnő, önkormányzat  
 

Nők 

-szűrővizsgálatokon való részvétel 
elősegítése 
 
Tapasztalatszerzés elősegítése háztartástan 
és életvezetési ismeretek területén 
- 

Önkormányzat, háziorvos ,védőnő, fogorvos, 

családsegítő 

 
Háziorvos, védőnő családsegítő, önkormányzat 
 
Munkaügyi Központ, családsegítő szolgálat, 
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- A nők munkába való visszahelyezkedését 
elősegítő intézkedések  
 
 

családi napközi, bölcsőde 
önkormányzat, gyermekjóléti szolgálat, háziorvos, 
védőnő, szülők , Munkaügyi Központ, oktatási 
intézet 

 

Fogyatékkal 
élők 

- Az akadálymentesítés teljeskörű 
végrehajtása 
 
-  egészségügyi ellátáshoz jutás elősegítése 
 
-  
A fogyatékkal élők elmagányosodásának 
megelőzése  
 

- önkormányzat, gazdálkodó szervezetek, 
szolgáltatók, kereskedelmi egységek 
 
- önkormányzat, családsegítő, gondozónő 
 
önkormányzat családsegítő, gondozónő, 
egyház, oktatási intézmények 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol elősegítjük a romák integrációját a munkaerő-piacnak megfelelő,  
szakmát szereznek, foglalkoztatási szintjük jelentősen emelkedjen, hasznos tagjaivá váljanak a  
településünknek és a társadalomnak.  
Fontos számunkra, a mélyszegénységben élők munkaerő- piaci integrációjának elősegítése, képzettségi, 
foglalkoztatottsági szintjének emelkedése, életszínvonaluk, egészségi állapotuk  javulása.  
Kiemelt területnek tartjuk, a gyerekek szociális helyzetének javítását, hogy képességeiknek, tehetségüknek 
megfelelő minőségi oktatásban részesüljenek, rendszeres, egészséges táplálkozásukat, hogy jól képzett, 
egészséges felnőttekké váljanak.  
Folyamatosan odafigyelünk az idősek gondozására, ápolására, egészségük megőrzésére, javítására 
elmagányosodásuk megelőzésére.  
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén megfelelő munkahelyek teremtését, foglalkoztatásuk  elősegítését 
gyermekvállalást követően, a nemek közötti egyenjogúság megvalósítását.  
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők életkörülményeinek javítására, szociális gondozására, 
ellátására, rehabilitációs foglalkoztatására, önelfogadásuk segítésére, elmagányosodásuk 
megakadályozására, az akadálymentesítés teljeskörű megvalósítására. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe: A roma társadalomban kialakult magas munkanélküliség minimalizálása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A tartós munkanélküliség aránya magas  

Aluliskolázottság, piacképes szakmák, munkatapasztalat hiánya a 

munkanélküliek körében  

Rövid távú foglalkoztatottság  

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Rövid távú: beiskolázás motiváció munkaügyi központtal történő egyeztetés. 
Középtávú: közmunkaprogramban való részvétel. 
Hosszú távú: munkahelyteremtés 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Kapcsolatfelvétel a munkaügyi központtal, a romák beiskolázása(képzési 
hozzájárulás Piacképes szakma elsajátítása, ezáltal megélhetésük biztosított l) 

Résztvevők és 
felelős 

roma munkanélküliek, polgármester,   

Partnerek munkaügyi- központ, családsegítő 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Folyamatos 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Képzésben résztvevők száma, és ezekből az emberekből a munkavállalók 
számának alakulása 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Szakképzettség megszerzése után sem lesz eredményes az elhelyezkedés a 

munkaerőpiacon.  

Pályázat sikertelensége, kevesebb anyagi forrás.  

Nem piacképes szakma szerzése  

Szükséges erőforrások Humán erőforrások, anyagi, tárgyi eszközök. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe: Tehetséges gyerekek  elkallódásának megakadályozása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A mély szegénységben élők és romák gyermekei között is szép számmal vannak 
tehetséges és kiváló képességű gyermekek. Azonban az otthoni szocializáció, az 
anyagiak hiánya és a pszichikai megterhelések miatt nem jut elég figyelem 
ezekre a gyermekekre. 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Ezen intézkedéssel az a cél, hogy minden gyerek a saját szintjének megfelelő 
oktatást kapjon, és segítséget a folyamatos fejlődéshez. Meg kell szüntetni 
azokat a hátráltató tényezőket, melyek rossz irányba befolyásolják a gyermek 
fejlődését, tanulmányait 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Szintfelmérés, mely alapján kiderül, melyik gyerek mire képes. 2. Amennyiben az 
derül ki, hogy a gyermek jó képességű, mindent meg kell tenni annak érdekében, 
hogy ezt a képességet szinten tartsa, és javítsa. 3. Fel kell tárni azokat az okokat, 
amelyek negatívan befolyásolják a gyermek fejlődését. 4. Fel kell venni a 
szülőkkel a kapcsolatot, és velük együtt működve megkeresni azokat a 
lehetőségeket, amelyek segítségével 

Résztvevők és 
felelős 

szülők, családsegítő, pedagógusok, 

Partnerek szülők, családsegítő, pedagógusok, 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Folyamatos 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Az intézkedés elvégzése során folyamatosan figyelni kell a gyermek 
tanulmányainak alakulását, a versenyeken való részvétel eredményeit, és a 
szülőket is folyamatosan tájékoztatni kell, hogy ők is belássák, hogy fontos a 
gyermek fejlődése 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Érdektelenség,  
 

Szükséges erőforrások Anyagi és pályázati lehetőség, humánerőforrás 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe: 
Halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű gyerekek 
felzárkóztatása, továbbtanulása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Iskolában hátrányos megkülönböztetés, 
Rossz tanulmányi eredmények, érdeklődés hiánya a továbbtanulás iránt 
továbbtanulás elmaradása, lemorzsolódás. 
Szülői érdeklődés hiánya 
Iskolai hiányzás 
Magasabb arányban tanulnak szakiskolákban, nagyon alacsony számban 
tanulnak középiskolákban gimnáziumban 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Rövid távú célok: Felzárkóztatás, tanulmányi eredmény javítása, 
egyéni fejlesztés 
Középtávú célok: Továbbtanulási lehetőségek ismertetése, motiválás 
továbbtanulásra 
Hosszú távú célok: HHH-s, HH-s gyerekek létszámának növelése 
középiskolákban, gimnáziumokban, felsőoktatásban 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Támogató programok ösztöndíjak keresése 
Családi háttér támogatása szülői értekezlet, szülők motiválása 
Továbbtanulási információk megszerzése, nyílt napok látogatása 
Mentor kijelölése tehetséges gyerekek fejlesztésére 

Résztvevők és 
felelős 

szülők, pedagógusok, önkormányzat, Gyermekjóléti Szolgálat, oktatási 
intézmények, családgondozó, alapítványok, civil szervezetek 

Partnerek 
szülők, pedagógusok, önkormányzat, Gyermekjóléti Szolgálat, oktatási 
intézmények, családgondozó, alapítványok, civil szervezetek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Folyamatos 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Javuló tanulmányi eredmények, 
Nő a továbbtanulók aránya középiskolákban, gimnáziumban és a  felsőfokú 
oktatásban is. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Érdeklődés hiánya, eredménytelen motiváció, szülői háttér támogatásának hiánya 

(anyagi okok, érdeklődés hiánya)  

Nem megfelelő tájékozottság. Lemorzsolódás  

Szükséges erőforrások Anyagi és pályázati lehetőség, humánerőforrás 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe: A helyes szülői hozzáállás kialakítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A Szülők bevonása az iskolai programokba,  
Gazdálkodási tanácsadás  
Szülői tanfolyamok szervezése 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

rövid távú: szülői értekezletre való eljárás elősegítése 
középtávú: szülői tanfolyamok szervezése és gazdálkodási tanácsadás 
hosszú távú: Pozitív szülői hozzájárulás a gyermekek testi lelki fejlődéséhez 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Szülőkkel való kapcsolatfelvétel, oktatási intézmény, pedagógusok bevonása 
Megfelelően működő jelzőrendszer kialakítása Szabadidős programok szervezése 
(hétvégén, nyári szünetben, stb.) Pályázati források felkutatása (Biztos kezdet, 
Szülőtréning)Családok folyamatos bevonása a programokba  Utánkövetés, 
eredmények folytonos vizsgálata 

Résztvevők és 
felelős 

Pedagógusok, életvezetési tanácsadók , szülők 

Partnerek Pedagógusok, életvezetési tanácsadók , szülők 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Folyamatos 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

A szülők megfelelő kapcsolata az oktatási intézménnyel, szülőértekezleten való 
rendszeres részvétel, közös programok segítése aktív részvétellel 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Szülői értekezleten és szülői tanfolyamon való részvétel hiánya 

Szükséges erőforrások Humánerőforrás, Megfelelő szakemberek 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe: 
A munkaerőpiacnak megfelelő Képzések elősegítése támogatása,  
munkahelyteremtés 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Munkahelyek hiánya, alacsony iskolai végzettség. 
Hajlandóság hiánya 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Rövid: beiskolázás motiváció munkaügyi központtal történő egyeztetés. 
Közép: közmunkaprogramban való részvétel. 
Hosszú távú: munkahelyteremtés 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Kapcsolatfelvétel a munkaügyi központtal, a szülők beiskolázása (képzési 
hozzájárulás Piacképes szakma elsajátítása, ezáltal megélhetésük biztosított ) 

Résztvevők és 
felelős 

szülők, önkormányzat, munkaügyi központ cs 

Partnerek szülők, önkormányzat, munkaügyi központ cs 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Folyamatos 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Képzésben résztvevők száma, munkaviszonyt létesítők száma 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

 pályázat hiánya.  
A tájékoztatás széles körben való ismertetése.  

Szükséges erőforrások Humán erőforrások, anyagi, tárgyi eszközök. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe: A településen élő tehetséges gyermekek elkallódásának megakadályozása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen élők gyermekei között is szép számmal vannak tehetséges és 
kiváló képességű gyermekek. Azonban a család anyagi lehetőségei miatt nem jut 
elég figyelem illetve lehetőség ezeknek a gyermekeknek a továbbtanulására, 
közép illetve felsőfokú képzettség megszerzésére 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Rövid távú: Meg kell szüntetni azokat a hátráltató tényezőket, melyek rossz 
irányba befolyásolják a gyermek fejlődését, tanulmányait. 
Középtávú: Ezen intézkedéssel az a cél, hogy minden gyerek a saját szintjének 
megfelelő oktatást kapjon. 
Hosszú távú: A folyamatos fejlődés lehetősége biztosított legyen 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Szintfelmérés, mely alapján kiderül, melyik gyerek mire képes. 2. Amennyiben 
az derül ki, hogy a gyermek jó képességű, mindent meg kell tenni annak 
érdekében, hogy ezt a képességet szinten tartsa, és javítsa.  
4. Fel kell venni a szülőkkel a kapcsolatot, és velük együtt működve megkeresni 
azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével a gyermek tehetségét fejleszteni 
lehet. Pályázatok keresésében a pedagógusok a szülők segítségére lehetnek. 

Résztvevők és 
felelős 

önkormányzat, oktatási intézmények, családsegítő, gyermekjóléti szolgálat 

Partnerek önkormányzat, oktatási intézmények, családsegítő, gyermekjóléti szolgálat 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Folyamatos 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Az intézkedés elvégzése során folyamatosan figyelni kell a gyermek 
tanulmányainak alakulását, a versenyeken való részvétel eredményeit. A 
pályázati források biztosításával lehetőséget teremteni a tehetséges gyermekek 
előmeneteléhez. Szakköri foglalkozásokkal kell elősegíteni a képességeinek 
megfelelő oktatási intézmény kiválasztását. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Lemorzsolódás, érdektelenség.  Az ösztöndíjprogramok bővítése.  

Szükséges erőforrások Anyagi és pályázati lehetőség, humánerőforrás 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe: Generációs problémák felszámolása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az idősek és fiatalok között nagyon nagy a generációs különbség. A 
számítástechnika, technika térhódításával hátrányba kerülnek embertársaiktól 
ezért szükséges ezen ismeretanyag átadásának feltételeit biztosítani számukra. 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Rövid: igényfelmérés informatikai pályázatok, 
Közép: ismeretek elsajátítása 
Hosszú: önálló informatikai eszköz használata 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Az intézkedés alapja a programszervezés, mely az időseket közelebb hozza a 
fiatalokhoz. Idősek részére informatikai oktatás valósulhatna meg, a fiatalok 
pedig az idősek bevonásával elsajátíthatnák a kézimunkás mesterség rejtelmeit 
(pl. kötés, horgolás, hímezés 

Résztvevők és 
felelős 

polgármester, családsegítő 

Partnerek polgármester, családsegítő,  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Folyamatos 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Kérdőívek alapján folyamatosan vizsgálni lehetne az igényeket és a már véget ért 
programok utáni jellemzést. A szükséges erőforrások biztosításával fenntartható 
az intézkedés 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Kevés a jelentkező, az érdeklődő. A program széles körben való meghirdetése.  
 

Szükséges erőforrások Humán- és pénzügyi erőforrás 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe: Idősek elmagányosodásának megakadályozása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A településen élő idősek közül sokan élnek egyedül. A legtöbbjük szinte egész 
évben ki sem mozdul az otthonából, esetleg csak a közeli boltba sétál el az 
élelemvásárlás miatt. Kevés emberrel kommunikálnak, sokan közülük emiatt 
depressziósak. 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

rövid távú: Az elsődleges cél az idősek elmagányosodásának megakadályozása, 
kulturális és szabadidős programok szervezése, idősek világnapjának megtartása  
Közép távú :Az idősek klubjának létrehozása. 
kulturális és szabadidős programok szervezése, idősek világnapjának  
megtartása  
Hosszú távú: Hagyományteremtés az idősek világnapjának megtartására 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Létrehozni, fejleszteni az idősek klubját, 2. A házi szociális gondozáson kívül 
programok szervezése az idősek számára helyben, vagy esetleg más 
településeken. Kulturális eseményeken vehetnének rész az idősek, ahová a 
szállítást is a szervezet végzi. 3. Hosszú távú cél ezen szervezet fenntartása, az 
idősek kimozdítása a monoton mindennapokból 

Résztvevők és 
felelős 

polgármester, családsegítő 

Partnerek polgármester, családsegítő 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Folyamatos 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Kérdőívek alapján folyamatos vizsgálat, felmérni az idősek elégedettségét, 
ezeket folyamatosan vezetni egy adatbázisban. A személyi és tárgyi feltételek 
biztosításával működtetni kell az ellátó rendszereket. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

érdektelenség, segítő szándék elutasítása  
 

Szükséges erőforrások 
Anyagi forrás megteremtése támogatásokból. Megfelelő szakemberek 
alkalmazása 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe: Közlekedési feltételek segítése és szűrővizsgálatokra való eljutás ösztönzése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Tájékoztatás a szűrővizsgálatok fontosságáról, az esetleges betegségek 
tüneteiről, gyógyításáról  
Szűrővizsgálatokra való eljutásban való  
segítségnyújtás 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Rövid távú : igényfelmérés 
Közép távú: szűrővizsgálatok szervezése, lebonyolítása helyben 
Hosszú távú: egészségi állapotuk javítása, szinten tartása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Tájékoztatás szűrővizsgálatokról, egészségügyi ellátásokról, ápoló 
családtagoknak tanácsadás, szállítás biztosítása. Előadások (felkészülés az 
öregkorra 

Résztvevők és 
felelős 

háziorvos, családsegítő, önkormányzat, gondozónő 

Partnerek háziorvos, családsegítő, önkormányzat, gondozónő 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2014. december 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Egészségügyi ellátás javítása, rehabilitáció, kezelések, gyógyfürdő elérhetővé 
tétele, helyben szervezni szűrővizsgálatokat, utaztatásban segíteni 
(önkormányzati jármű. Szűrővizsgálatok rendszeressé tétele, idősek állapotának 
javulása, 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Forráshiány, kevés résztvevő 

Szükséges erőforrások Anyagi, humán erőforrás 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe: szűrővizsgálatokon való részvétel elősegítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Tájékoztatás a szűrővizsgálatok fontosságáról, az esetleges betegségek 
tüneteiről, gyógyításáról az önkormányzati védőnő, háziorvos 
együttműködésével, Szűrővizsgálatokra való eljutásban való  
segítségnyújtás 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Rövid távú: nők igényeinek felmérése 
Közép Távú: rendezvény szervezése, közösség építés 
Hosszú távú: rendszeres rendezvények és kapcsolattartás, szállító jármű 
beszerzése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Szűrővizsgálatok, felvilágosító előadás szervezése. 
Női civil szerveződések támogatása kapcsolatfelvétel a helyi védőnővel 
- a kismamák igényeinek felmérése 
- rendszeres összejövetelek szervezése (baba-mama klub, babaruha börze), 
- közösségi önsegítő csoportok létrehozása 

Résztvevők és 
felelős 

védőnő, háziorvos, önkormányzat, családsegítő 

Partnerek védőnő, háziorvos, önkormányzat, családsegítő 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2015. december 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Résztvevők, érdeklődők száma - az összejövetelek hagyománnyá válása 
Programok hagyománnyá tétele 
- folyamatos kapcsolattartás és tájékoztatás (pl. értesítő, körlevél) 
- egyéni motiváció 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Kevés részvételi arány,  

Szükséges erőforrások Humán, anyagi erőforrás 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe: Tapasztalatszerzés elősegítése háztartástan és életvezetési ismeretek területén 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Korai gyermekvállalás és családalapítás, majd válás, csonka családok, 
tapasztalatlanság az életvezetés és a háztartási ismertek terén, 
információhiány a pénzügyi ismeretekben 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Rövid távú: Életvezetési tanácsadás. 
Közép távú :Gyakorlati- és elméleti ismeretek elsajátítása 
Hosszú távú: Harmonikus, szeretetteljes családmodell iránti igény kialakítása, 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Elméleti és gyakorlati oktatás 
házimunka, háztartástan,  
pénzügyi ismeretek, családi költségvetés, 
felvilágosító előadások témáiban. 

Résztvevők és 
felelős 

Háziorvos, védőnő családsegítő, önkormányzat 

Partnerek Háziorvos, védőnő családsegítő, önkormányzat 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Folyamatos 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

képzésen résztvevők száma, bevont külső szakemberek, Tanfolyam elvégzését 
igazoló tanúsítvány Nyomon követés, utógondozás 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

lemorzsolódás, érdektelenség 
- motiváltság, érdeklődés fenntartása 
legalább a részvevők 80%-a 
végezze el a tanfolyamot 

Szükséges erőforrások anyagi, humán erőforrás 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

Intézkedés címe: A nők munkába való visszahelyezkedését elősegítő intézkedések 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Gyed-ről, Gyás-ről visszatérő munkaerőpiacra való elhelyezkedés nehéz így, a 
nők tartós munkanélkülisége magasabb 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

rövid távú: gyermek elhelyezését biztosító intézmény  
közép távú: munkaerő szükségletnek megfelelő, képzések, átképzések 
szervezése 
Hosszú távú: A gyermek elhelyezés illetve munkához jutás optimalizálása 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Képzési programok szervezése, gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása 

Résztvevők és 
felelős 

polgármester, helyi költségvetés és gazdálkodói szervek vezetői, munkaügyi 
központ 

Partnerek 
polgármester, helyi költségvetés és gazdálkodói szervek vezetői, munkaügyi 
központ 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Folyamatos 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Munkát vállalók száma, képzésen résztvevők száma, gyermekintézményben 
felvételt nyerők száma 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nincsenek megfelelő képzések, átképzések, jövőképhiánya 

Szükséges erőforrások Pályázati és humán erőforrás 
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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 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 

A roma 
társadalomban 
kialakult magas 
munkanélküliség 
minimalizálása 

A tartós 
munkanélküliség 
aránya magas Alul 
iskolázottság a 
jellemző, piacképes 
szakmák, 
munkatapasztalat 
hiánya a 
munkanélküliek 
körében. Rövid távú 
foglalkoztatottságuk 
jellemző, 
többségében 
közmunka 
keretében. 

Rövid távú: beiskolázás 
motiváció munkaügyi 
központtal történő 
egyeztetés. Középtávú: 
közmunkaprogramban 
való részvétel. Hosszú 
távú: 
munkahelyteremtés 

EU2020 Stratégia. 
Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkózási 
Stratégia Roma 
integráció Évtizede 
Program 

Kapcsolatfelvétel a 
munkaügyi központtal, a 
romák beiskolázása(képzési 
hozzájárulás Piacképes 
szakma elsajátítása, ezáltal 
megélhetésük biztosított l) 

polgármester, 
munkaügyi- 
központ, 
családsegítő   

Képzésben résztvevők 
száma,és ezekből az 
emberekből a 
munkavállalók 
számának alakulása 

Humán erőforrások, 
anyagi, tárgyi 
eszközök. Folyamatos 
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2 

Tehetséges gyerekek 
elkallódásának 
megakadályozása 

A mély 
szegénységben élők 
és romák gyermekei 
között is szép 
számmal vannak 
tehetséges és kiváló 
képességű 
gyermekek. 
Azonban az otthoni 
szocializáció, az 
anyagiak hiánya és 
a pszichikai 
megterhelések miatt 
nem jut elég 
figyelem ezekre a 
gyermekekre. 

Ezen intézkedéssel az a 
cél, hogy minden gyerek 
a saját szintjének 
megfelelő oktatást 
kapjon, és segítséget a 
folyamatos fejlődéshez. 
Meg kell szüntetni 
azokat a hátráltató 
tényezőket, melyek 
rossz irányba 
befolyásolják a gyermek 
fejlődését, tanulmányait 

„Legyen jobb a 
gyerekeknek!” 
Nemzeti 
Stratégiával és a 
2008. évi 
Közoktatási 
Esélyegyenlőségi 
tervvel van 
összhangban. 

1. Szintfelmérés, mely 
alapján kiderül, melyik gyerek 
mire képes. 2. Amennyiben 
az derül ki, hogy a gyermek 
jó képességű, mindent meg 
kell tenni annak érdekében, 
hogy ezt a képességet 
szinten tartsa, és javítsa. 3. 
Fel kell tárni azokat az 
okokat, amelyek negatívan 
befolyásolják a gyermek 
fejlődését. 4. Fel kell venni a 
szülőkkel a kapcsolatot, és 
velük együtt működve 
megkeresni azokat a 
lehetőségeket, amelyek 
segítségével 

szülők, 
családsegítő, 
pedagógusok,    

Az intézkedés 
elvégzése során 
folyamatosan figyelni 
kell a gyermek 
tanulmányainak 
alakulását, a 
versenyeken való 
részvétel eredményeit, 
és a szülőket is 
folyamatosan 
tájékoztatni kell, hogy 
ők is belássák, hogy 
fontos a gyermek 
fejlődése 

Anyagi és pályázati 
lehetőség, 
humánerőforrás 

A megfelelő szülői 
hozzáállás, valamint 
a tanulók 
sikerélménye mellet 
fenntartható ez az 
intézkedés. 

3 

Halmozottan 
hátrányos helyzetű, 
hátrányos helyzetű 
gyerekek 
felzárkóztatása, 
továbbtanulása 

Iskolában hátrányos 
megkülönböztetés, 
Rossz tanulmányi 
eredmények, 
érdeklődés hiánya a 
továbbtanulás iránt 
továbbtanulás 
elmaradása, 
lemorzsolódás. 
Szülői érdeklődés 
hiánya Iskolai 
hiányzás Magasabb 
arányban tanulnak 
szakiskolákban, 
nagyon alacsony 
számban tanulnak 
középiskolákban 
gimnáziumban 

Rövid távú célok: 
Felzárkóztatás, 
tanulmányi eredmény 
javítása, egyéni 
fejlesztés Középtávú 
célok: Továbbtanulási 
lehetőségek 
ismertetése, motiválás 
továbbtanulásra Hosszú 
távú célok: HHH-s, HH-s 
gyerekek létszámának 
növelése 
középiskolákban, 
gimnáziumokban, 
felsőoktatásban 

„Legyen jobb a 
gyerekeknek!” 
Nemzeti 
Stratégiával és a 
2008. évi 
Közoktatási 
Esélyegyenlőségi 
tervvel van 
összhangban. 

Támogató programok 
ösztöndíjak keresése Családi 
háttér támogatása szülői 
értekezlet, szülők motiválása 
Továbbtanulási információk 
megszerzése, nyílt napok 
látogatása Mentor kijelölése 
tehetséges gyerekek 
fejlesztésére 

szülők, 
pedagógusok, 
önkormányzat, 
Gyermekjóléti 
Szolgálat, 
oktatási 
intézmények, 
családgondozó, 
alapítványok, 
civil szervezetek    

Javuló tanulmányi 
eredmények, Nő a 
továbbtanulók aránya 
középiskolákban, 
gimnáziumban és a 
felsőfokú oktatásban is. 

Anyagi és pályázati 
lehetőség, 
humánerőforrás   
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II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 
A helyes szülői 
hozzáállás kialakítása 

A Szülők bevonása 
az iskolai 
programokba, 
Gazdálkodási 
tanácsadás Szülői 
tanfolyamok 
szervezése  

rövid távú: szülői 
értekezletre való eljárás 
elősegítése középtávú: 
szülői tanfolyamok 
szervezése és 
gazdálkodási 
tanácsadás hosszú távú: 
Pozitív szülői 
hozzájárulás a 
gyermekek testi lelki 
fejlődéséhez 

„Legyen jobb a 
gyerekeknek!” 
Nemzeti 
Stratégiával és a 
2008. évi 
Közoktatási 
Esélyegyenlőségi 
tervvel van 
összhangban 

szülőkkel való 
kapcsolatfelvétel, oktatási 
intézmény, pedagógusok 
bevonása Megfelelően 
működő jelzőrendszer 
kialakítása Szabadidős 
programok szervezése 
(hétvégén, nyári szünetben, 
stb.) Pályázati források 
felkutatása (Biztos kezdet, 
Szülőtréning)Családok 
folyamatos bevonása a 
programokba Utánkövetés, 
eredmények folytonos 
vizsgálata 

Pedagógusok, 
életvezetési 
tanácsadók , 
szülők   

A szülők megfelelő 
kapcsolata az oktatási 
intézménnyel, 
szülőértekezleten való 
rendszeres részvétel, 
közös programok 
segítése aktív 
részvétellel 

Humánerőforrás, 
Megfelelő 
szakemberek 

Időközönként 
megbeszéléseket 
kell tartani az 
oktatási 
intézmények 
pedagógusaival a 
gyermekjóléti 
szolgálat 
bevonásával. A 
tevékenységek 
folyamatáról, 
eredményességéről, 
esetlegesen 
felmerülő 
problémákról 
értékelő értekezletet 
kell tartani az 
érintettek 
bevonásával. 

2 

A munkaerőpiacnak 
megfelelő Képzések 
elősegítése 
támogatása, 
munkahelyteremtés  

Munkahelyek 
hiánya, alacsony 
iskolai végzettség. 
Hajlandóság hiánya  

Rövid: beiskolázás 
motiváció munkaügyi 
központtal történő 
egyeztetés. Közép: 
közmunkaprogramban 
való részvétel. Hosszú 
távú: 
munkahelyteremtés 

Az EU 2020 
stratégiával és a 
Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkóztatási 
Stratégiával van 
összehangban 

Kapcsolatfelvétel a 
munkaügyi központtal, a 
szülők beiskolázása (képzési 
hozzájárulás Piacképes 
szakma elsajátítása, ezáltal 
megélhetésük biztosított l) 

szülők, 
önkormányzat, 
munkaügyi 
központ 
családsegítő   

Képzésben résztvevők 
száma, munkaviszonyt 
létesítők száma 

Humán erőforrások, 
anyagi, tárgyi 
eszközök. 

Az elért 
eredmények 
folyamatos 
figyelemmel 
kísérése a cél 
elérését akadályozó 
tényezők 
felkutatása 
megszüntetése 
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3 

A településen élő 
tehetséges 
gyermekek 
elkallódásának 
megakadályozása 

A településen élők 
gyermekei között is 
szép számmal 
vannak tehetséges 
és kiváló képességű 
gyermekek. 
Azonban a család 
anyagi lehetőségei 
miatt nem jut elég 
figyelem illetve 
lehetőség ezeknek a 
gyermekeknek a 
továbbtanulására, 
közép illetve 
felsőfokú képzettség 
megszerzésére 

Rövid távú: Meg kell 
szüntetni azokat a 
hátráltató tényezőket, 
melyek rossz irányba 
befolyásolják a gyermek 
fejlődését, tanulmányait. 
Középtávú:Ezen 
intézkedéssel az a cél, 
hogy minden gyerek a 
saját szintjének 
megfelelő oktatást 
kapjon. Hosszú távú:A 
folyamatos fejlődés 
lehetősége biztosított 
legyen 

„Legyen jobb a 
gyerekeknek!” 
Nemzeti 
Stratégiával és a 
2008. évi 
Közoktatási 
Esélyegyenlőségi 
tervvel van 
összhangba 

1. Szintfelmérés, mely 
alapján kiderül, melyik gyerek 
mire képes. 2. Amennyiben 
az derül ki, hogy a gyermek 
jó képességű, mindent meg 
kell tenni annak érdekében, 
hogy ezt a képességet 
szinten tartsa, és javítsa. 4. 
Fel kell venni a szülőkkel a 
kapcsolatot, és velük együtt 
működve megkeresni azokat 
a lehetőségeket, amelyek 
segítségével a gyermek 
tehetségét fejleszteni lehet. 
Pályázatok keresésében a 
pedagógusok a szülők 
segítségére lehetnek. 

önkormányzat, 
oktatási 
intézmények, 
családsegítő, 
gyermekjóléti 
szolgálat   

Az intézkedés 
elvégzése során 
folyamatosan figyelni 
kell a gyermek 
tanulmányainak 
alakulását, a 
versenyeken való 
részvétel eredményeit. 

Anyagi és pályázati 
lehetőség, 
humánerőforrás 

A pályázati források 
biztosításával 
lehetőséget 
teremteni a 
tehetséges 
gyermekek 
előmeneteléhez. 
Szakköri 
foglalkozásokkal 
kell elősegíteni a 
képességeinek 
megfelelő oktatási 
intézmény 
kiválasztását. 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 

szűrővizsgálatokon 
való részvétel 
elősegítése 

Tájékoztatás a 
szűrővizsgálatok 
fontosságáról, az 
esetleges 
betegségek 
tüneteiről, 
gyógyításáról az 
önkormányzati 
védőnő, háziorvos 
együttműködésével, 
Szűrővizsgálatokra 
való eljutásban való 
segítségnyújtás  

Rövid: nők igényeinek 
felmérése Közép: 
rendezvény szervezése, 
közösség építés 
Hosszú: rendszeres 
rendezvények és 
kapcsolattartás, szállító 
jármű beszerzése 

EU2020 Stratégia, 
Nemzeti 
Népegészségügyi 
Program 

Szűrővizsgálatok,felvilágosító 
előadás szervezése. Női civil 
szerveződések támogatása 
kapcsolatfelvétel a helyi 
védőnővel - a kismamák 
igényeinek felmérése - 
rendszeres összejövetelek 
szervezése (baba-mama 
klub, babaruha börze), - 
közösségi önsegítő 
csoportok létrehozása 

védőnő, 
háziorvos, 
önkormányzat, 
családsegítő,    

Résztvevők, 
érdeklődők száma - az 
összejövetelek 
hagyománnyá válása 

Humán, anyagi 
erőforrás 

Programok 
hagyománnyá tétele 
- folyamatos 
kapcsolattartás és 
tájékoztatás (pl. 
értesítő, körlevél) - 
egyéni motiváció 
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2 

Tapasztalatszerzés 
elősegítése 
háztartástan és 
életvezetési 
ismeretek területén 

Korai 
gyermekvállalás és 
családalapítás, majd 
válás, csonka 
családok, 
tapasztalatlanság az 
életvezetés és a 
háztartási ismertek 
terén, 
információhiány a 
pénzügyi 
ismeretekben  

Rövid távú: Életvezetési 
tanácsadás. Közép 
távú:Gyakorlati- és 
elméleti ismeretek 
elsajátítása Hosszú 
távú: Harmonikus, 
szeretetteljes 
családmodell iránti igény 
kialakítása,  EU2020 Stratégia,  

Elméleti és gyakorlati oktatás 
házimunka, háztartástan, 
pénzügyi ismeretek, családi 
költségvetés, felvilágosító 
előadások témáiban.  

Háziorvos, 
védőnő 
családsegítő, 
önkormányzat   

képzésen résztvevők 
száma bevont külső 
szakemberek  

anyagi, humán 
erőforrás 

Tanfolyam 
elvégzését igazoló 
tanúsítvány 
Nyomon követés, 
utógondozás  

3 

- A nők munkába való 
visszahelyezkedését 
elősegítő 
intézkedések  

Gyed-ről, Gyás-ről 
visszatérő 
munkaerőpiacra való 
elhelyezkedés 
nehéz így, a nők 
tartós 
munkanélkülisége 
magasabb 

rövid távú:gyermek 
elhelyezését biztosító 
intézmény közép távú: 
munkaerő 
szükségletnek 
megfelelő, képzések, 
átképzések szervezése 
Hosszú távú: A gyermek 
elhelyezés illetve 
munkához jutás 
optimalizálása  

Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkóztatási 
Stratégiával és az 
EU 2020 
Stratégiával van 
összehangban 

Képzési programok 
szervezése, gyermekek 
napközbeni ellátásának 
biztosítása 

polgármester, 
helyi 
költségvetés és 
gazdálkodói 
szervek vezetői   

Munkát vállalók száma, 
képzésen résztvevők 
száma, 
gyermekintézményben 
felvételt nyerők száma 

Személyi és tárgyi 
feltételek 
biztosítása, 
önkormányzat 
költségvetésében, 
pályázati források 
kihasználása 

Önkormányzat, 
munkaügyi központ 
segítségével, 
valamint pályázati 
lehetőségekkel 
fenntartható 

I 
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V. Az idősek esélyegyenlősége 

1 

Generációs 
problémák 
felszámolása 

Az idősek és fiatalok 
között nagyon nagy 
a generációs 
különbség. A 
számítástechnika, 
technika 
térhódításával 
hátrányba kerülnek 
embertársaiktól 
ezért szükséges 
ezen ismeretanyag 
átadásának 
feltételeit biztosítani 
számukra.  

Rövid:igényfelmérés 
informatikai pályázatok, 
Közép: ismeretek 
elsajátítása Hosszú: 
önálló informatikai 
eszköz használata 

Az EU 2020 
stratégiával és a 
Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkóztatási 
Stratégiával van 
összhangban, 
Idősügyi Nemzeti 
Stratégia 

Az intézkedés alapja a 
programszervezés, mely az 
időseket közelebb hozza a 
fiatalokhoz. Idősek részére 
informatikai oktatás 
valósulhatna meg, a fiatalok 
pedig az idősek bevonásával 
elsajátíthatnák a kézimunkás 
mesterség rejtelmeit (pl. 
kötés, horgolás, hímezés     

Kérdőívek alapján 
folyamatosan vizsgálni 
lehetne az igényeket és 
a már véget ért 
programok utáni 
jellemzést. 

Humán- és 
pénzügyi erőforrás 

A szükséges 
erőforrások 
biztosításával 
fenntartható az 
intézkedés 

2 

Közlekedési feltételek 
segítése és 
szűrővizsgálatokra 
való eljutás 
ösztönzése 

Tájékoztatás a 
szűrővizsgálatok 
fontosságáról, az 
esetleges 
betegségek 
tüneteiről, 
gyógyításáról 
Szűrővizsgálatokra 
való eljutásban való 
segítségnyújtás  

Rövid: igényfelmérés 
Közép: szűrővizsgálatok 
szervezése, 
lebonyolítása helyben 
Hosszú: egészségi 
állapotuk javítása, 
szinten tartása 

Nemzeti 
Népegészségügyi 
Program, EU2020 
Stratégia 

Tájékoztatás 
szűrővizsgálatokról, 
egészségügyi ellátásokról, 
ápoló családtagoknak 
tanácsadás, szállítás 
biztosítása. Előadások 
(felkészülés az öregkorra 

háziorvos, 
családsegítő, 
önkormányzat, 
gondozónő   

Egészségügyi ellátás 
javítása, rehabilitáció, 
kezelések, gyógyfürdő 
elérhetővé tétele, 
helyben szervezni 
szűrővizsgálatokat, 
utaztatásban segíteni 
(önkormányzati jármű. 

Anyagi, humán 
erődorrás 

Szűrővizsgálatok 
rendszeressé tétele, 
idősek állapotának 
javulása,  
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1 

Idősek 
elmagányosodásának 
megakadályozása  

A településen élő 
idősek közül sokan 
élnek egyedül. A 
legtöbbjük szinte 
egész évben ki sem 
mozdul az 
otthonából, esetleg 
csak a közeli boltba 
sétál el az 
élelemvásárlás 
miatt. Kevés 
emberrel 
kommunikálnak, 
sokan közülük 
emiatt 
depressziósak. 

rövid távú: Az 
elsődleges cél az idősek 
elmagányosodásának 

megakadályozása, 
kulturális és szabadidős 
programok szervezése, 
idősek világnapjának 

megtartása Közép távú 
:Az idősek klubjának 

létrehozása. kulturális és 
szabadidős programok 

szervezése, idősek 
világnapjának 

megtartása Hosszú 
távú: 

Hagyományteremtés az 
idősek világnapjának 

megtartására 

Az EU 2020 
stratégiával és a 
Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkóztatási 
Stratégiával van 
összehangban 

1. Létrehozni, fejleszteni az 
idősek klubját, 2. A házi 
szociális gondozáson kívül 
programok szervezése az 
idősek számára helyben, 
vagy esetleg más 
településeken. Kulturális 
eseményeken vehetnének 
rész az idősek, ahová a 
szállítást is a szervezet 
végzi. 3. Hosszú távú cél 
ezen szervezet fenntartása, 
az idősek kimozdítása a 
monoton mindennapokból     

Kérdőívek alapján 
folyamatos vizsgálat, 
felmérni az idősek 
elégedettségét, ezeket 
folyamatosan vezetni 
egy adatbázisban 

Anyagi forrás 
megteremtése 
támogatásokból. 
Megfelelő 
szakemberek 
alkalmazása 

A személyi és tárgyi 
feltételek 
biztosításával 
működtetni kell az 
ellátó rendszereket. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 

Az 
akadálymentesítés 
teljeskörű 
végrehajtása 

Részben megoldott 
a középületek 
akadálymentesítése.  

Rövid: hiányosság 
feltárása. Közép: tervek, 
pályázati források 
felkutatása. Hosszú: 
komplex 
akadálymentesítés 
megvalósítása 

Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkózási 
Stratégia 

rehabilitációs szakember 
bevonása, pályázati tervek 
előkészítése, 
engedélyeztetése, komplex 
akadálymentesítés 
megvalósítása 

Önkormányzat, 
közintézmények 
vezetői, 
gazdálkodó 
szervezetek, 
szolgáltatók, 
kereskedelmi 
egységek, 
építésügyi 
hatóság, 
kivitelezők   

Akadálymentesített 
középületek, 
kereskedelmi és 
szolgáltató épületek 
száma, Középületek 
100%-os 
akadálymentesítésének 
megvalósítása  

Anyagi, humán 
erőforrások 

Pályázati 
lehetőséggel 
fenntartható 
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2 

Egészségügyi 
ellátáshoz jutás 
elősegítése 

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

rövid távú:Igények 
felmérése Közép 
távú:szállításhoz 
szükséges jármű 
beszerzése Hosszú 
távú:A felmerült igények 
folyamatos biztosítása. 

Az EU 2020 
stratégiával és a 
Nemzeti 
Társadalmi 
Felzárkóztatási 
Stratégiával van 
összehangban. 

1. Felmérni a fogyatékkal 
élők részvételét a 
szűrővizsgálatokon. 2. 
Megszervezni a 
szűrővizsgálatokat a 
településen, segítséget 
nyújtania fogyatékkal élők 
eljutásában, megoldani a 
szűrővizsgálatokra 
szállításukat.közlekedési 
lehetőségek javítására épül.  

- önkormányzat, 
családsegítő, 
gondozónő   

Folyamatosan vizsgálni 
a részvételi arányt, és 
összevetni a korábbi 
adatokkal.Kérdőívek 
segítségével felmérjük 
a problémákat, majd a 
javítások elvégzése 
után ismételt 
helyzetfelmérés 
következik 

Anyagi forrás 
szükséges, a 
szállítást segítő 
jármű 
beszerzéséhez.  

Az eredményesség 
nagyban függ a 
pályázati forrásból 
történő jármű 
beszerzésétől. 
Működtetéséről az 
önkormányzat 
gondoskodik. 

3 

A fogyatékkal élők 
elmagányosodásának 
megelőzése 

Programok 
szervezése, ahol a 
fogyatékkal élők 
egymással és 
egészséges 
társaikkal 
megismerkedhetnek, 
barátságot 
köthetnek  

Rövid távú: Az 
elmagányosodás 
megelőzése Közép távú: 
Információszerzés 
elősegítése Közösségi, 
társasági életben való 
részvétel lehetővé 
tétele, Hosszú távú: 
Kulturális 
rendezvényekre való 
eljutás lehetővé tétele, 
utaztatás megoldásával  

EU2020 Stratégia 
Európai 
Fogyatékosságügyi 
Stratégia 

A fogyatékkal élők 
elmagányosodásának 
megakadályozása céljából 
klubok, énekkar, 
foglalkozások, tanfolyamok 
szervezése, informatikai 
képzés szervezése, hogy 
megismerjék a számítógép 
kezelését,interneten 
keresztül korlátlan információ 
birtokába jussanak, 
közösségi életet éljenek, 
Kulturális rendezvényekre 
való eljuttatás, utaztatás 
megoldásával Önelfogadás, 
a helyzetük, sorsok 
elfogadásának segítése 

önkormányzat 
családsegítő, 
gondozónő, 
egyház, oktatási 
intézmények   

Számítógép kezelői 
tanfolyam elvégzése 
Kommunikáció 
kialakulása, 
információszerzés 
Közösségi, társasági 
életben részvétel, 
kapcsolattartás 
sorstársakkal, 
rokonokkal, 
ismerősökkel  

humán, anyagi 
erőforrás 

Önkormányzat, 
gondozónő, 
családsegítő 
szakemberek 
hatékony 
munkájával illetve a 
szükséges forrás 
biztosításával a 
megfogalmazott cél 
hosszú távon 
fenntartható. 
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3. Megvalósítás 

 

A megvalósítás előkészítése 

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

A megvalósítás folyamata 

 
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot 
hozunk létre.  
 
A HEP Fórum feladatai: 
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon követése, 
dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres tájékoztatása, 
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e a 
kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások meghatározása 
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, a HEP 
IT aktualizálása,  
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi 
döntésre 
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
 
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület 
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok 
megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a 
munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum 
számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek. 
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A HEP Fórum működése: 
 
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb 
munkacsoportokat hozhat létre. 
 

Monitoring és visszacsatolás 

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

Fogyatékkal élők 
esély-

egyenlőségével 
foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Gyerekek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Idősek esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

Romák/ mély-
szegénységben 

élők esély-
egyenlőségével 

foglalkozó 
munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 
vezetői, önkormányzat, 
képviselője, partnerek 

képviselője 
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Nyilvánosság 

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

Kötelezettségek és felelősség 
 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a Polgármester  felel.:  

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

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

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

számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden ponton 

megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges lépéseket, 

vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról intézkedni  
 
A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

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

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

felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

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

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi 
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns 
légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket 
bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.  
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- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak 
megvalósításában. 

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

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 

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

Érvényesülés, módosítás 

 
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető -  felülvizsgálat során 
kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül jelentést kér a 
beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a 
beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak 
érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 
napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges 
intézkedésekre. 
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős személy 
intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról. 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a szükséges 
lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek elhárításáról. 
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, 
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok 
megvalósításához. 
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4. Elfogadás módja és dátuma 

 
I. Vállaj község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az itt 
született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük. 
 
III. Ezt követően Vállaj község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az 
Intézkedési Terv) megvitatta és 256/2013 (XII.30.)számú határozatával elfogadta. 
 
 
Vállaj Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni. 
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HEP SABLON 1. számú melléklet  

 
Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok 

Az önkormányzatok Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (HEP) elkészítését támogató SABLON-t és Mellékletét a Pécsi 
Tudományegyetem munkacsoportja készítette az ÁROP-1.1.16.-2012-2012-0001 azonosító számú „Esélyegyenlőség-elvű 
fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása”című projekt keretében a Türr István Képző és Kutató Intézet megbízásából.   

Az elkészítésben részt vettek:  
Arató Ferenc, Bigazzi Sára, Cserti-Csapó Tibor, Híves Tamás, Kokas Dóra, Lakatos Szilvia, Orbán Anikó, Orsós Anna, Szauer Csilla, 

Szemenyei Mariann, Torda Ágnes, Trendl Fanni, Varga Aranka, Vég Zoltán Ákos.  
Az elkészült kézirathoz kiegészítő megjegyzéseket tettek a TÜRR KKI esélyegyenlőségi mentorai. 

 
 
A következő oldalakon elhelyezett táblák és a hozzájuk tartozó magyarázatok azt szolgálják, hogy a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program (HEP) helyzetelemzése számszerű adatokkal alátámasztott legyen. 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 
1. és 2. számú melléklete rögzíti azokat a statisztikai mutatókat, adatokat és tartalmi elemeket, amelyek a 
HEP elkészítésének alapját képezik.  
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program segédleteként összeállított Sablonhoz kapcsolódik ez a Melléklet, melyben 
táblázatos formában adtuk meg a rendeleti elvárás statisztikai mutatóit. A táblázatokat a rendeleti 
szabályozó tartalmi elvárásainak sorrendjében helyeztük el úgy, hogy a táblázatok számozása követi a 
rendelet 2. számú mellékletében használt sorszámozást. 
 
Mindezeken túl készítettünk további táblázatokat magyarázatokkal, mivel úgy látjuk, hogy az ezekben 
foglalt adatok is szükségesek a megalapozott esélyegyenlőségi helyzetelemzés elkészítéséhez. A rendeleti 
szabályozón túli, kiegészítő táblázatokat is a rendeleti szabályozó 2. számú mellékletének számozása szerint 
helyeztük el ebben a Mellékletben. 
 
Az adatok összegyűjtéséhez segítséget nyújt a TeIR adatbázis (https://teir.vati.hu), valamint a helyi 
önkormányzat és partnereinek adatai.  
 
Természetesen ez a dokumentum is csak segédlet a Helyi Esélyegyenlőségi Programok elkészítéséhez, vagyis 
egy olyan ajánlás, amelyből a települési esélyegyenlőségi program készítői a helyi sajátosságokat 
figyelembe véve válogathatnak abból a célból, hogy minél szélesebb körben feltárják a településük helyzetét 
az esélyegyenlőség szempontjából.  
A mellékletben elhelyezett táblák egy részének (címűk zölddel kiemelt) kitöltése jogszabályban előírt 
kötelezettség az önkormányzatok helyi esélyegyenlőségi programjainak megalkotása során, és egy része 
pedig javasolt a részletes elemzés megalapozásához.  
 

Az alábbi adattáblák ……Vállaj. város/község önkormányzata HEP HE-éhez készültek.  
A táblák kitöltésének dátuma:………2013.11.hó  
A táblák számozása a helyzetelemzés adott fejezetére utal. 
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Táblák 
 
 
A település bemutatása 105 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 105 
2. számú táblázat - Állandó népesség 106 
3. számú táblázat - Öregedési index 107 
4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 107 
5. számú táblázat - Természetes szaporodás 108 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 109 
3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma 109 
3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 109 
3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma és 
aránya nemenként 110 
3.2.4. számú táblázat - Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma 
nemenként 110 
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 111 
3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 111 
3.2.7. számú táblázat - Általános iskolai felnőttoktatásban tanulók létszáma és a 8. évfolyamot 
eredményesen végzettek 111 
3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 112 
3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 112 
3.2.10. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - vállalkozások 112 
3.2.11. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - közlekedés 113 
3.2.12. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – fiatalok 113 
3.2.13. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – programokon 
részvevő  fiatalok száma 114 
3.2.14. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - felnőttek 
munkaerő-piaci integrációját segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése 114 
3.2.15. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – programokon 
részvevő  felnőttek  száma 115 
3.2.16. számú táblázat – Mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású 
intézményekben történő foglalkoztatása 115 
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A település bemutatása  

 
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 
 

 lakónépesség 

2007 (fő) 933 fő 

2008 (fő) 867 fő 

Lakónépesség számának változása (%) 93 % 

2009 (fő)  917 fő 

Lakónépesség számának változása (%) 106 % 

2010 (fő)  881 fő 

Lakónépesség számának változása (%) 96 % 

2011 (fő)  874 fő 

Lakónépesség számának változása (%) 103 % 

2012 (fő) 901 fő 

Lakónépesség számának változása (%) 0 % 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR  

 

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

állandó népesség száma 1021 fő 

nő 
533fő 

53% 

férfi 
488fő 

47% 

0-2 évesek 
22fő 

2% 

0-14 éves nők 
71fő 

7% 

0-14 éves férfiak 
81fő 

8% 

15-17 éves nők 
16fő 

2% 

15-17 éves férfiak 
14fő 

1% 

18-54 éves nők 
292fő 

29% 

18-59 éves férfiak 
317fő 

31% 

60-64 éves nők 
39fő 

4% 

60-64 éves férfiak 
32fő 

3% 

65 év feletti nők 
115fő 

11% 

65 év feletti férfiak 
44fő 

4% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR  
 

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

   

  
65 év feletti állandó lakosok 

száma (fő) 
0-14 éves korú állandó lakosok 

száma (fő) 
Öregedési index (%) 

2001  199 159  125,2  

2008  190  155 122,6 

2009  187  156 119,9 

2010  182  152 116.7 

2011  175  156 112,2 

2012  165  151 109,3 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
 

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

 
 
4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 
 

   

  állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg 

2008 43 78 -35 

2009 26 26 1 

2010 30 41 -11 

2011 54 70 -16 

2012 75 76 -1 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 

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

  Élve születések száma halálozások száma természetes szaporodás (fő) 

2008 10 22 -12 

2009 9 16 -7 

2010 4 21 -17 

2011 6 16 -10 

2012 7 13 -6 

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

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

 
15-64 év közötti lakónépesség 

(fő) 
nyilvántartott álláskeresők száma  

 nő férfi összesen nő férfi összesen 

    fő % fő % fő % 

2008 342 332 867 30 8,8 47 14,2 77 11,4 

2009 270 333 917 34 13 54 16 88 9,6 

2010 341 330 881 29 9 49 15 78 9 

2011 346 336 874 36 10 31 9 67 7,6 

2012 363 347 901 32 9 44 13 76 10,7 

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

    2008 2009 2010 2011 2012 

nyilvántartott álláskeresők  
száma összesen 

fő 77 88 78 67 76 

20 éves és fiatalabb 
fő 7 5 1 4  

%      

21-25 év  
fő 13 20 20 13  

%      

26-30 év 
fő 18 12 7 7  

%      

31-35 év 
fő 6 15 13 10  

%      

36-40 év 
fő 16 11 11 8  

%      

41-45 év 
fő 3 11 9 12  

%      

46-50 év 
fő 8 6 6 4  

%      

51-55 év 
fő 5 6 7 7  

%      

56-60 év 
fő 1 2 4 2  

%      

61 év felett 
fő 0 0 0 0 0 

%      

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A regisztrált munkanélküliek korcsoportonkénti bontása, illetve idősoros változása rámutat arra, hogy a 
munkanélküliség a különböző korosztály tekintetében miként változik. Az adatok, különösen az országos és 
térségi adatokkal összevetésben rámutatnak arra, hogy az egyes korosztályokat tekintve elégséges-e a 
meglévő problémakezelés vagy további beavatkozásokat szükséges tervezni. 
 
 
3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma és 
aránya nemenként 
 

  
nyilvántartott/regisztrált  
munkanélküli összesen 

180 napnál régebben regisztrált 
 munkanélküli 

  fő fő % 

  nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

2008 27 50 77 15 33 48 55,5 66 62 

2009 34 54 88 22 43 65 65 80 74 

2010 31 47 78 33 20 53 106 43 68 

2011 37 30 67 12 11 22 32 37 33 

2012 36 40 76 18 10 28 50 25 37 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
A százalékos arányok kiszámolása arra mutat rá, hogy milyen arányban vannak a tartós munkanélküliek. 
Ennek kiszámolását úgy történik, hogy például az adott évben 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 
férfiak számát (fő) elosztjuk az összes regisztrált munkanélküli férfiak számával és megszorozzuk százzal.  
Minél magasabb a tartós munkanélküliek számaránya, annál inkább szükséges a beavatkozások tervezése. 
Ez esetben is figyelembe kell venni a nemek közötti különbséget, illetve a területi és országos arányokat. 
 
 
3.2.4. számú táblázat - Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma 
nemenként 
 

év  18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

  nő férfi összesen nő Férfi Összesen 

  fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 94 84 178 6 6,3 6 7 12 6,7 

2009 95 80 175 11 12 8 10 19 11 

2010 98 84 182 9 9 7 8,3 16 8,7 

2011 81 84 165 9 11,1 4 4,7 13 7,8 

2012 87 92 179 9 10 5 5,4 14 8 

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

év  
15 éves és idősebb 

lakosság száma összesen 
15-X éves legalább általános 

iskolát végzettek száma 
általános iskolai végzettséggel nem 

rendelkezők 15-x évesek száma  

  összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 

2001 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2011 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

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

Év 
nyilvántartott 

álláskeresők száma 
összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál alacsonyabb végzettség 8 általános végzettség 

   Fő fő fő 

2008 77 4 33 

2009 88 4 34 

2010 78 5 28 

2011 67 5 26 

2012 76 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
Az adattábla számszerűen adja meg, hogy a nyilvántartott álláskeresők közül milyen létszámban vannak az 
alacsony iskolai végzettségűek. A táblázat adatai alkalmasak arra, hogy tervezhetővé tegyék a 
beavatkozások mértékét, milyenségét.    
 
3.2.7. számú táblázat - Általános iskolai felnőttoktatásban tanulók létszáma és a 8. évfolyamot 
eredményesen végzettek 
 

 év 
általános iskolai felnőttoktatásban 

résztvevők száma 
8. évfolyamot felnőttoktatásban eredményesen 

elvégzők száma 

  fő Fő % 

2009 0 0  

2010 0 0  

2011 0 0  

2012 n.a. n.a.  

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

 
középfokú 

felnőttoktatásban  
résztvevők összesen 

szakiskolai 
 felnőttoktatásban 

 résztvevők 

szakközépiskolai 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

gimnáziumi 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

  fő fő % fő % fő % 

2009 0 0  0  0  

2010 0 0  0  0  

2011 0 0  0  0  

2012 0 0  0  0  

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

 
Közfoglalkoztatásban 
résztvevők személyek 

száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők aránya a 
település aktív korú 
lakosságához képest 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevő 

romák/cigányok 
száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők romák aránya 
az aktív korú roma/cigány 

lakossághoz képest 

2010 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2011 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2012 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: Önkormányzat adatai 
 
Ki kell számolni, hogy az aktív korú (15-64 év közötti) lakónépesség hány %-a vesz részt 
közfoglalkoztatásban, valamint hogy az aktív korú roma/cigány népesség mekkora része vesz részt e 
foglalkoztatási formában. Az önkormányzati adatgyűjtés természetesen a partnerekkel – pl. nemzetiségi 
önkormányzat vagy civil szervezet stb. – való együttműködésben valósulhat meg.  
 
 
3.2.10. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - vállalkozások 
 

 

regisztrált 
vállalkozások 

száma a 
településen 

Kis-
kereskedelmi 

üzletek 
száma 

vendég- 
látóhelyek 

száma 

állami 
szektorban 
foglalkozta-

tottak 
száma 

kivetett 
iparűzési 
adó (ft) 

befizetett 
iparűzési 
adó (ft) 

működő 
foglalkoztatási 

programok 
száma 

helyben 

foglalkoztatási 
programokban 

részt vevők 
száma 

2008 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2009 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2011 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2012 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

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

 elérhetősé
g átlagos 

ideje 
autóval 

autóbusz 
járatpárok 

száma munka-
napokon 

átlagos 
utazási idő 
autóbusszal 

vonat járatok 
átlagos száma 
munkanapoko

n 

átlagos 
utazási 

idő 
vonattal 

Kerékpár 
úton való 

megközelít-
hetőség 

átlagos 
utazási idő 
kerékpáron 

Legköze-
lebbi 

centrum 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Megye-
székhely 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Főváros n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, önkormányzat adatai 
 

Meg kell vizsgálni a táblázatban megadottak mellett, illetve helyett a közeli foglalkoztatási centrum 
(városközpont, nagyváros) elérhetőségét különböző közlekedési módozatokkal. Az önkormányzat 
adatgyűjtés természetesen a partnerekkel való együttműködésben valósulhat meg. 
 
 
3.2.12. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – fiatalok 
 

 van/nincs Felsorolás 

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő 
programok a településen 

n.a. 
- 
- 
- 

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő 
programok a vonzásközpontban 

n.a. 
- 
- 
- 

az oktatásból a munkaerőpiacra való 
átmenetet megkönnyítő programok a 
településen 

n.a. 
- 
- 
- 

az oktatásból a munkaerőpiacra való 
átmenetet megkönnyítő programok a 
vonzásközpontban 

n.a. 
- 
- 
- 

   

   

Forrás: helyi adatgyűjtés 
 
Össze kell gyűjteni azokat a településen elérhető, vagy a vonzáskörzetében (közeli város, nagyváros) 
rendelkezésre álló programokat, amelyek megkönnyítik a fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a 
munkaerőpiacra való átmenetet; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésüket. Kérjük, e programok 
meglétét, vagy hiányát rögzítse a táblázat 2. oszlopában, a harmadik oszlopban sorolja fel ezen 
programokat. Az önkormányzati adatgyűjtés természetesen a partnerekkel való együttműködésben 
valósulhat meg. 
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3.2.13. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – programokon 
részvevő  fiatalok száma 
 

fő fiatalok foglalkoztatását 
megkönnyítő 
programok a 
településen 

fiatalok 
foglalkoztatását 

megkönnyítő 
programok a 

vonzáskörzetben 

az oktatásból a 
munkaerőpiacra való 

átmenetet megkönnyítő 
programok a településen 

az oktatásból a 
munkaerőpiacra való 

átmenetet megkönnyítő 
programok a 

vonzáskörzetben 

 férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő 

2008 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2009 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2011 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2012 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: helyi adatgyűjtés 
 
A fenti adatok szöveges elemzése a helyi jó gyakorlatok leírására is alkalmas. Segítségével áthatóvá válnak 
a hiányterületek és az adaptálható programok is. Az önkormányzati adatgyűjtés természetesen a 
partnerekkel való együttműködésben valósulhat meg. 
 
 
3.2.14. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - felnőttek 
munkaerő-piaci integrációját segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése 

 Van/nincs Felsorolás 

felnőttképző programok a településen n.a. - 
- 
- 

felnőttképző programok a vonzásközpontban n.a. - 
- 
- 

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a településen n.a. - 
- 
- 

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a vonzásközpontban n.a. - 
- 
- 

Helyi foglalkoztatási programok a településen n.a. - 
- 
- 

Helyi foglalkoztatási programok a vonzásközpontban n.a. - 
- 
- 

Forrás: helyi adatgyűjtés 
 
Össze kell gyűjteni a településen, vagy vonzáskörzetében (közeli város, nagyváros) elérhető, a felnőttek 
munkaerő-piaci integrációját segítő szervezetek és a rendelkezésre álló szolgáltatások (pl. felnőttképzéshez 
és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) listáját. 
Kérjük, e programok meglétét, vagy hiányát rögzítse a táblázat 2. oszlopában, illetve a harmadik oszlopban 
sorolja fel ezen programokat. 
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3.2.15. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – programokon 
részvevő  felnőttek  száma 
 

fő 
felnőttképző 
programok a 
településen 

felnőttképző 
programok a 

vonzás- 
központban 

egyéb 
munkaerő-

piaci 
szolgáltatások 
a településen 

egyéb munkaerő-
piaci 

szolgáltatások a 
vonzáskörzetben 

helyi 
foglalkoztatási 
programok a 
településen 

helyi 
foglalkoztatási 
programok a 

vonzáskörzetben 

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

2008 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2009 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2011 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2012 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: helyi adatgyűjtés 
 
A felnőttképzési és a foglalkoztatási programokon résztvevők száma fontos mutató a településen élő 
munkanélküliek perspektívájára és helyzetükből való kitörésre vonatkozóan. Az önkormányzati adatgyűjtés 
természetesen a partnerekkel való együttműködésben valósulhat meg. 
 
 
3.2.16. számú táblázat – Mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású 
intézményekben történő foglalkoztatása 
 

fő mélyszegénységben élők Romák/cigányok 

2008 n.a. n.a. 

2009 n.a. n.a. 

2010 n.a. n.a. 

2011 n.a. n.a. 

2012 n.a. n.a. 

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

  Nyilvántartott álláskeresők száma segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 

2008. 1. negyedév 81 4  

2008. 2. negyedév 73 1  

2008. 3. negyedév 79 8  

2008. 4. negyedév 74 4  

2008. átlag 77 4 5% 

2009. 1. negyedév 80 7  
2009. 2. negyedév 80 3  

2009. 3. negyedév 84 3  

2009. 4. negyedév 88 5  

2009. átlag 83 5 6% 

2010. 1. negyedév 96 3  
2010. 2. negyedév 71 3  

2010. 3. negyedév 75 6  
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2010. 4. negyedév 81 6  

2010. átlag 81 5 6% 

2011. 1. negyedév 97 17  
2011. 2. negyedév 80 2  

2011. 3. negyedév 82 1  

2011. 4. negyedév 52 0  

2011. átlag 78 5 6% 

2012. 1. negyedév 108 0  

2012. 2. negyedév 66 0  

2012. 3. negyedév 65 0  

2012. 4. negyedév 69 0  

2012. átlag 77 0  

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
Ki kell számolni, hogy a nyilvántartott álláskeresők közül hány %-a részesült álláskeresési járadékban 
(korábban munkanélküli segély, keresetpótló támogatás). 
Ezeket az adatokat szükséges összevetni a munkanélküliségi adatokkal, hogy láthatóvá váljon, hogy a 
rendszeres jövedelem nélkül élők hozzájutnak-e támogatáshoz. 
 
 
3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek száma 
 

  nyilvántartott álláskeresők száma álláskeresési járadékra jogosultak  

 fő fő % 

2008 77 31, 40,3 

2009 88 24 27,3 

2010 78 36 46,2 

2011 67 30 44,8 

2012 76 16 21,1 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
E táblázatban a százalékos megoszlást úgy számoljuk ki, hogy az álláskeresési járadékra jogosultak 
létszámát (fő) elosztjuk a nyilvántartott álláskeresők számával, majd megszorozzuk százzal. 
Az elemzés során a táblázat adatait idősorosan is figyelni kell, vagyis hogy nőtt vagy csökkent a járadékra 
jogosultak aránya. Emellett a kapott adatokat szükséges összevetni a munkanélküliségi adatokkal, hogy 
láthatóvá váljon, hogy a rendszeres jövedelem nélkül élők hozzájutnak-e támogatáshoz. 
 
 
3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesítettek száma 
 

  
rendszeres szociális 

segélyben részesülők   

Foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás  

(álláskeresési 
támogatás) 

Azoknak a száma, akik 30 nap 
munkaviszonyt nem tudtak 

igazolni és az FHT 
jogosultságtól elesett  

Azoknak a száma, akiktől 
helyi önkormányzati 

rendelet alapján megvonták 
a támogatást 

  fő 
15-64  

évesek %-ában 
fő 

munkanélküliek 
%-ában 

0 0 

2008 47  0  0 0 

2009 7  37  0 0 

2010 0  34  0 0 

2011 0  36  0 0 

2012     0 0 

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

 
3.4.1. számú táblázat - Lakás állomány 
 

db összes lakásállomány 
 

bérlakás állomány 
szociális lakásállomány 

egyéb lakáscélra használt 
nem lakáscélú ingatlanok 

  

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma 

 

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma 

 

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma 

 

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma 

2008 456 0  4  0  0 

2009 456 0  4  0  0 

2010 457 0  4  0  0 

2011 457 0  4  0  0 

2012 n.a. n.a.  4  0  0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 
 

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

 Feltárt veszélyeztetett lakhatási helyzetek száma Hajléktalanok száma 

2008 n.a. n.a. 

2009 n.a. n.a. 

2010 n.a. n.a. 

2011 n.a. n.a. 

2012 n.a. n.a. 

Forrás: önkormányzati adatok 

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

  
lakásfenntartási támogatásban részesítettek 

száma 
adósságcsökkentési támogatásban részesülők 

száma 

2008 27 0 

2009 40 0 

2010 33 0 

2011 70 0 

2012 76 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
Komoly probléma az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő vagy alacsony 
jövedelmű, idős, vagy több gyermekes családoknak, az ilyen helyzetbe jutók számának megállapításához 
nyújt segítséget ez a táblázat. Ez a réteg veszítheti el a lakását, válhat hajléktalanná leginkább, vagy náluk 
kapcsolják ki fizetés hiányában a közszolgáltatásokat. 
 
3.5.1. számú táblázat - Telepek, szegregátumok helyzete 
 

Telepek, szegregátumok száma a településen:  

Telepi lakások száma a településen: 2008 n.a. 

2009 n.a. 

2010 n.a. 

2011 n.a. 

2012 n.a. 

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

 

A telep/ek megközelíthetősége:  

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

 

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

 komfort nélküli 
lakások a 

belterületen 

komfort nélküli lakások a 
külterületen 

komfort nélküli lakások a 
nem szegregált 
lakóterületeken 

komfort nélküli lakások 
a szegregált 

lakóterületeken 

száma n.a. n.a. n.a. n.a. 
aránya az összes 

lakásállományhoz 
viszonyítva 

n.a. n.a. n.a. n.a. 

 alapozással nem 
rendelkező lakások 

a belterületen 

alapozással nem rendelkező 
lakások a külterületen 

alapozással nem 
rendelkező lakások a nem 
szegregált lakóterületeken 

alapozással nem 
rendelkező lakások a 

szegregált 
lakóterületeken 

száma n.a. n.a. n.a. n.a. 
aránya az összes 

lakásállományhoz 
viszonyítva 

n.a. n.a. n.a. n.a. 

 szilárd falazattal 
nem rendelkező 

lakások a 
belterületen 

szilárd falazattal nem 
rendelkező lakások a 

külterületen 

szilárd falazattal nem 
rendelkező lakások a nem 
szegregált lakóterületeken 

szilárd falazattal nem 
rendelkező lakások a 

szegregált 
lakóterületeken 

száma n.a. n.a. n.a. n.a. 
aránya az összes 

lakásállományhoz 
viszonyítva 

n.a. n.a. n.a. n.a. 

 vezetékes ivóvízzel 
ellátott lakások a 

belterületen 
 

vezetékes ivóvízzel ellátott 
lakások a külterületen 

 

vezetékes ivóvízzel 
ellátott lakások a nem 

szegregált lakóterületeken 
 

vezetékes ivóvízzel 
ellátott lakások a 

szegregált 
lakóterületeken 

száma n.a. n.a. n.a. n.a. 
aránya az összes 

lakásállományhoz 
viszonyítva 

n.a. n.a. n.a. n.a. 

 árammal ellátott 
lakások a 

belterületen 
 

árammal ellátott lakások a 
külterületen 

 

árammal ellátott lakások a 
nem szegregált 
lakóterületeken 

 

árammal ellátott 
lakások a szegregált 

lakóterületeken 
 

száma n.a. n.a. n.a. n.a. 
aránya az összes 

lakásállományhoz 
viszonyítva 

n.a. n.a. n.a. n.a. 

 vezetékes gázzal 
ellátott lakások a 

belterületen 
 

vezetékes gázzal ellátott 
lakások a külterületen 

 

vezetékes gázzal ellátott 
lakások a nem szegregált 

lakóterületeken 
 

vezetékes gázzal 
ellátott lakások a 

szegregált 
lakóterületeken 

 

száma n.a. n.a. n.a. n.a. 
aránya az összes 

lakásállományhoz 
viszonyítva 

n.a. n.a. n.a. n.a. 

 csatornával 
ellátott lakások a 

belterületen 
 

csatornával ellátott lakások 
a külterületen 

 

csatornával ellátott 
lakások a nem szegregált 

lakóterületeken 
 

csatornával ellátott 
lakások a szegregált 

lakóterületeken 
 

száma n.a. n.a. n.a. n.a. 
aránya az összes 

lakásállományhoz 
viszonyítva 

n.a. n.a. n.a. n.a. 

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

  összes fő férfi nő 

a 
telepen/szegregátumokban 
élők száma és változása 

2008 n.a. n.a. n.a. 

2009 n.a. n.a. n.a. 

2010 n.a. n.a. n.a. 

2011 n.a. n.a. n.a. 

2012 n.a. n.a. n.a. 

0-6-éves  n.a. n.a. n.a. 

7-14 éves  n.a. n.a. n.a. 

15-30 éves  n.a. n.a. n.a. 

31-45 éves  n.a. n.a. n.a. 

46-64 éves   n.a. n.a. n.a. 

65< éves  n.a. n.a. n.a. 

az aktív korúak (15-64 év) 
közül foglalkoztatott 

 n.a. n.a. n.a. 

munkanélküli  n.a. n.a. n.a. 

Inaktív  n.a. n.a. n.a. 

eltartott  n.a. n.a. n.a. 

segélyezettek száma  n.a. n.a. n.a. 

hátrányos helyzetű 
gyermekek száma 

 n.a. n.a. n.a. 

halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek száma 

 n.a. n.a. n.a. 

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

http://www.mimi.hu/gazdasag/foglalkoztatott.html
http://www.mimi.hu/gazdasag/munkanelkuli.html
http://www.mimi.hu/gazdasag/munka.html
http://www.mimi.hu/gazdasag/munka.html
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3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 
 

  

Felnőttek és gyermekek részére 
szervezett háziorvosi 

szolgálatok száma 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

2008 1 0 0 

2009 1 0 0 

2010 1 0 0 

2011 1 0 0 

2012 1 0 0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

Az orvosi, egészségügyi ellátást, illetve annak változását mutatja be a táblázat, mely szintén lényeges adat 
az adott település infrastruktúrájának és szolgáltatásainak vonatkozásában. 
 
 
3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 
 

  
közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők 

száma 

2008 35 

2009 35 

2010 25 

2011 16 

2012 17 

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

  ápolási díjban részesítettek száma 

2008 6 

2009 8 

2010 10 

2011 9 

2012 7 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

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

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

  
18 év alattiak 

száma a 
népességben 

Védelembe vett 18 
év alattiak száma 

Megszűntetett esetek 
száma a 18 év alatti 

védelembe vettek közül 

Veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma 

2008 193 0 0 123 

2009 192 5 0 133 

2010 180 0 5 117 

2011 188 6 0 107 

2012 182 1 6 101 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

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

  

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma 

Ebből 
tartósan 

beteg 
fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Kiegészítő 
gyermekvédelmi 

támogatásban 
részesítettek száma  

Ebből tartósan 
beteg 

fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 

támogatásban 
részesítettek száma 

2008 97  0  0 

2009 96  0  0 

2010 97  0  0 

2011 98  0  0 

2012 101  0  0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

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

  

 Ingyenes 
étkezésben 

résztvevők száma 
óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma iskola 
1-8. évfolyam 

50 százalékos 
mértékű 

kedvezményes 
étkezésre jogosultak 

száma 1-13. évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 

száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők száma  

Nyári 
étkeztetésben 

részesülők 
száma 

2008 18 43 36 45 0 0 

2009 18 28 45 44 0 0 

2010 16 37 39 47 0 0 

2011 18 40 35 52 0 0 

2012 17 43 36 48 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
 

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

  

Magyar 
állampolgársággal 
nem rendelkező 
óvodások száma 

Ebből 
hátrányos 
helyzetű 

Magyar 
állampolgársággal 
nem rendelkező 

általános 
iskolások száma 

Ebből 
hátrányos 
helyzetű 

Magyar 
állampolgársággal 

nem rendelkező, 18 év 
alatti középiskolások 

száma 

 
Ebből 

hátrányos 
helyzetű 

2008 4 0 3 0  n.a. 

2009 4 0 3 1  n.a. 

2010 5 0 6 2  n.a. 

2011 6 1 5 3  n.a. 

2012 1 1 1 1  n.a. 

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

A településen 
élő 0-6 éves 
gyermekek 

száma 

A településen óvodai 
ellátásban részesülő 

gyermekek száma 

A településen bölcsődei 
ellátásban részesülő gyermekek 

száma 

A településen Biztos Kezdet 
Gyerekház szolgáltatásaiban 
részesülő gyermekek száma 

 Összesen 
Ebből 

szegregátumban 
él 

Összesen 
Ebből 

szegregátumban él 
Összesen 

Ebből 
szegregátumban 

él 

       

Megközelítés, 
elérhetőség 

perc 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: Önkormányzati, intézményi adatok 
 
A szegregátumban élő 0-6 éves gyermekek létszáma mellett meg kell vizsgálni, hogy milyen arányban veszik 
igénybe az óvodai nevelés előtt az esetlegesen rendelkezésre álló korai fejlesztésben fontos 
szolgáltatásokat, mint a bölcsőde, Biztos Kezdet Gyerekház, majd az óvodai nevelés. A szolgáltatások 
elérhetősége, távolsága, kihasználtsága szintén elemzési szempont a helyzetelemzés során. 
 
 
4.2.2. számú táblázat – Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete 
 

A település szegregált lakókörnyezetben élő, sajátos nevelési igényű tanulók 

A településen élő általános 
iskolás tanulók száma 

A településen élő SNI általános iskolás 
tanulók száma 

SNI tanulók ellátásának települése (helyben 
vagy más település ahol tanulnak) 

összesen 
ebből 

szegregátumban 
él 

n.a. n.a. n.a. n.a. 

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

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

Intézmény 
OM 

azonosítója 

Iskola / Feladat-
ellátási hely 

neve: 

Feladat-ellátási 
helyen tanulók 
száma (összes 

tanuló) 

A feladat-ellátási helyen 
tanulók közül az 1. 

szegregátum(ok)ban 
lakó tanulók száma 

A feladat-ellátási helyen 
tanulók közül a 2. 

szegregátum(ok)ban 
lakó tanulók száma 

A feladat-ellátási helyen 
tanulók közül a 3. 

szegregátum(ok)ban 
lakó tanulók száma 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: Járási tankerületi, intézményfenntartói, Önkormányzati adatok 
 
A szegregált lakókörnyezetben élő tanulók adatait iskolafenntartói háttértől függetlenül, minden általános 
iskolára vonatkoztatva kell megadni. 
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4.2.4. számú táblázat – Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 
 

Otthont nyújtó ellátásba került gyermekek száma a szegregátumban 

  
település 

egésze 
szegregátum 1. szegregátum 2. Szegregátum 3. 

Átmeneti nevelésbe 
vétel 

2010 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2011 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2012 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Tartós nevelésbe vétel 

2010 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2011 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2012 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Ideiglenes hatályú 
elhelyezés 

2010 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2011 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2012 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Családi pótlék/ 
iskoláztatási támogatás 

felfüggesztése iskolai 
hiányzás miatt 

2010 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2011 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2012 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2011 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2012 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: Önkormányzati adatok 
 
A szegregált lakókörnyezetben élő gyermekek az átlagnál nagyobb arányban kerülnek a gyermekvédelem 
alap- vagy szakellátás látókörébe. Az adatokat a helyi gyermekjóléti szolgálat, önkormányzat és a 
gyámhivatal segítségével kell megadni. A helyzetelemzés során a gyermekvédelmi jelzőrendszer törvényben 
szabályozott működésének a feltételeit is vizsgálni szükséges. 
 
 
4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 
 

  védőnői álláshelyek száma Egy védőnőre jutó gyermekek száma 

2008 1 16 

2009 1 4 

2010 1 14 

2011 1 15 

2012 1 22 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

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



 126 

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 
 

  
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi praxis/ok 
száma 

Háziorvos által ellátott 
esetek száma 

Gyermekorvos által 
ellátott esetek száma  

Felnőtt házi orvos által 
ellátott esetek száma  

2008 0 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, önkormányzati adatgyűjtés 

 
A hátrányos helyzetű településeken jellemzően alig van gyermekorvos, amennyiben a háziorvos látja el ezt a 
feladatot, akkor a táblázat utolsó oszlopát kell kitölteni. 
  
 
4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 
 

 Bölcsődék száma 
Bölcsődébe beírt 
gyermekek száma 

Szociális szempontból felvett 
gyerekek száma (munkanélküli 

szülő, veszélyeztetett gyermek, nappali 
tagozaton tanuló szülő) 

Működő összes 
bölcsődei férőhelyek 

száma 

2008 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, helyi adatgyűjtés 

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

 

4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 
 

  
Családi napköziben 

engedélyezett férőhelyek 
száma 

Családi napköziben a térítésmentes 
férőhelyek száma 

Családi napközeiben gondozott 
gyermekek száma 

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi adatok 

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

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

 
4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  
 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma  1 

Hány településről járnak be a gyermekek  2 

Óvodai férőhelyek száma  50 

Óvodai csoportok száma  2 

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

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()  Július 4. hét 

Személyi feltételek Fő 
Hiányzó 
létszám 

Óvodapedagógusok száma  3 0  

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma  3  0 

Gyógypedagógusok létszáma  0  0 

Dajka/gondozónő  2  0 

Kisegítő személyzet  -  0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

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

Helyhiány miatt elutasított gyermekek száma Fő 

Ebből hátrányos / 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

2008. 0 0 

2009. 0 0 

2010. 0 0 

2011. 0 0 

2012. 0 0 

2013. 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati, intézményi adatgyűjtés 

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

 
 
4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. 
 

 
3-6 éves korú 

gyermekek 
száma 

Óvodai gyermek- 
csoportok száma 

Óvodai 
férőhelyek 

száma 

Óvodai feladat-
ellátási helyek 

száma 

Óvodába beírt 
gyermekek 

száma 

Óvodai 
gyógypedagógiai 
csoportok száma 

2008 32 2 60 1 37 0 

2009 39 2 50 1 32 0 

2010 35 2 50 1 32 0 

2011 31 2 50 1 30 0 

2012 35 2 50 1 27 0 

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

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

Székhely             

Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Más településről bejáró gyermekek létszáma  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

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

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

A beíratott gyermekek közül a hátrányos helyzetűek 
létszáma 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

A beíratott gyermekek közül a halmozottan hátrányos 
helyzetűek létszáma 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 Tagóvoda             

Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Más településről bejáró gyermekek létszáma n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

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

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

A beíratott gyermekek közül a hátrányos helyzetűek 
létszáma 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

A beíratott gyermekek közül a halmozottan hátrányos 
helyzetűek létszáma 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 

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

Székhely             

  

beíratott 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
létszáma 

az intézménybe 
beíratott, 20%-ot 

meghaladóan 
hiányzott hátrányos 
helyzetű gyermekek 

száma (az adott 
évből eltelt időszakra 

vetítetten) 

fejlesztő 
foglalkozásban 

részesülő 
hátrányos helyzetű 
gyermekek száma 

beíratott 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
létszáma 

az intézménybe 
beíratott, 20%-ot 

meghaladóan hiányzott 
halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek 
száma (az adott évből 

eltelt időszakra 
vetítetten) 

fejlesztő 
foglalkozásban 

részesülő 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
száma 

Csoport1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Csoport 2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Csoport 3 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Csoport 4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Csoport 5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Csoport 6 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Összesen n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

              

A csoportok 
összlétszámából 
a 6 évesnél 
idősebb 
gyermekek  

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

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

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

              

Tagóvoda             

Csoport1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Csoport 2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Csoport 3 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Csoport 4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Csoport 5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Csoport 6 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Összesen n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

              

A csoportok 
összlétszámából 

a 6 évesnél 
idősebb 

gyermekek 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

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

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
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4.4.6.a. számú táblázat - Óvodai körzethatár 
 

Óvodai 
körzeten-

kénti létszám 
és hh/hhh 
gyermekek 
megoszlása 

A 
körzetbe 
felvehető 
(ott élő) 
összes 

gyerme-
kek száma 

A 
körzetbe 
felvehető 
(ott élő) 

összes hh 
gyerme-

kek száma 

A 
körzetbe 
felvehető 
(ott élő) 
összes 

hhh 
gyerme-

kek száma 

A körzet 
óvodáiba 

járó 
gyermekek 

össz-
létszáma 

A körzetbe 
járó hh 

gyermekek 
létszáma 

A körzetbe járó 
hh gyermekek 

aránya a körzet 
óvodásainak 

össz-
létszámához 

viszonyítva (%) 

A 
körzetbe 
járó hhh 
gyerme-

kek 
létszáma 

A körzetbe járó 
hhh gyermekek 
aránya a körzet 

óvodásainak 
össz-

létszámához 
viszonyítva (%) 

Körzet 1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Körzet 2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Körzet 3 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Körzet 4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Körzet 5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Körzet 6 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Körzet 7 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Összesen n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: Önkormányzati adatok 
 

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

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

hh arány a 
gyermekek 

összlétszámához 
viszonyítva 

hhh arány a 
gyermekek 

összlétszámához 
viszonyítva 

sajátos nevelési 
igényű 

gyermekek 
létszáma 

sajátos nevelési igényű 
gyermekek aránya a 

csoport összlétszámához 
viszonyítva 

Csoport1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Csoport 2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Csoport 3 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Csoport 4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Csoport 5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Csoport 6 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Összesen n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

A csoportok összlétszámából a 6 
évesnél idősebb gyermekek  

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

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

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

  Tagóvoda vagy telephely                   

Csoport1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Csoport 2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Csoport 3 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Csoport 4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Csoport 5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Csoport 6 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Összesen n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

A csoportok összlétszámából a 6 
évesnél idősebb gyermekek  

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

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

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 

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

  
Általános iskola 1-4 

évfolyamon tanulók száma 
Általános iskola 5-8 

évfolyamon tanulók száma 
általános 

iskolások száma 
napközis 

tanulók száma 

  fő fő fő fő % 

2010/2011 35 33 68 26 38,2 

2011/2012 37 32 69 27 39,1 

2012/2013 37 36 73 29 39,7 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 
A nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt) résztvevők és a napközisek száma 
 
 
4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai 
 

  
általános iskolai osztályok  

száma 
általános iskolai osztályok száma a 

gyógypedagógiai oktatásban 

általános 
iskolai 

feladat-
ellátási helyek 

száma 

  
1-4 

évfolyamon 
5-8 

évfolyamon 
összesen 

1-4 
évfolyamon 

5-8 
évfolyamon 

összesen 
db 

2010/2011 4 4  0 0   

2011/2012 4 4  0 0   

2012/2013 4 4  0 0   
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

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

 Létszám (fő) 
A helyben élő összes 
gyerekhez képest az 

arányuk 

A településen élő általános iskolás korú gyermekek  létszáma   X 

Más településről bejáró általános iskolások n.a. n.a. 

Más településről bejáró hh gyerekek n.a. n.a. 

Más településről bejáró hhh gyerekek n.a. n.a. 

Más településre eljáró általános iskolások n.a. n.a. 

Más településre eljáró hh gyerekek n.a. n.a. 

Más településre eljáró hhh gyerekek n.a. n.a. 

Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek n.a. n.a. 

Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek n.a. n.a. 

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
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4.4.10. számú táblázat – Iskolai körzethatár 
 

Hány körzet van 
a településen 

 db   

Iskolai körzetenkénti 
létszám és hh/hhh 
tanulók megoszlása 

A körzet 
általános 

iskoláiba járó 
tanulók 

összlétszáma 

A körzetbe 
járó hh 
tanulók 

létszáma 

A körzetbe járó 
hh tanulók 

aránya a körzet 
tanulóinak össz-

létszámához 
viszonyítva (%) 

A körzetbe 
járó hhh 
tanulók 
tanulók 

létszáma 

A körzetbe járó 
hhh tanulók 

aránya a körzet 
tanulóinak össz-

létszámához 
viszonyítva (%) 

 A körzetbe járó 
hh tanulók 
létszáma a 

település hh 
tanulóinak össz-

létszámához 
viszonyítva 

A körzetbe járó 
hhh tanulók 
létszáma a 

település hhh 
tanulóinak össz-

létszámához 
viszonyítva 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Összesen n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

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

 Fő Hiányzó létszám 
Nem szaktanítást végző tanító   

Szaktanítást végző tanítók száma 4  

Szaktanítást végző tanárok száma 8  

Gyógypedagógusok létszáma   

Gyermekvédelmi felelős   

Iskolaorvos   

Iskolapszichológus   

Kisegítő személyzet 3  

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 
4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban 
 

   Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 
A 8. évfolyamot elkezdett tanulók számát kell összevetni a 8. évfolyamot eredményesen elvégzettek 
számával a nappali rendszerű oktatásban. Ez az adat mutatja az intézmény lemorzsolódási mutatóit, 
melyeknek munkaerő-piaci kihatásai nagy mértékben vannak. 

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

  Fő / % 

2010/2011 7 

2011/2012 6 

2012/2013 10 
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4.4.13. számú táblázat - Iskolai ellátás igénybevétele  - telephelyi bontásban 
2012-2013. tanév                           

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

Tagozat 
meg-

nevezése  
Létszám Napközis Bejáró 

 Hátrányos 
helyzetűek 
létszáma 

HH tanulók 
aránya az 

osztály 
létszámához 
viszonyítva 

  
Halmozottan 

hátrányos 
helyzetűek 
létszáma 

 HHH tanulók 
aránya az 

osztály 
létszámához 
viszonyítva 

Sajátos 
nevelési 
igényű 
tanulók 

létszáma 

SNI tanulók 
aránya az 

osztály 
létszámához 
viszonyítva 

SNI 
tanulók 

számából 
a hhh 

tanulók 
száma 

Évismétlők 
száma 

Magán-
tanulók 
száma 

Létszám, 
amelynek 

alapján 
integrációs 
normatívát 
igényelnek 

1. évfolyam A osztály n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

1. évfolyam B osztály n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2. évfolyam A osztály n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2. évfolyam B osztály n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

3. évfolyam A osztály n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

3. évfolyam B osztály n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

4. évfolyam A osztály n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

4. évfolyam B osztály n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

5. évfolyam A osztály n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

5. évfolyam B osztály n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

6. évfolyam A osztály n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

6. évfolyam B osztály n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

7. évfolyam A osztály n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

7. évfolyam B osztály n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

8. évfolyam A osztály n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

8. évfolyam B osztály n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Összesen: n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: Önkormányzati, intézményi adatok, KIR 

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

ISKOLA NEVE 2010 2011 2012 2013 

Országos 
kompetencia-
mérés 
eredménye 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

Szövegértés 

6. évfolyam                   

8. évfolyam – –               

10. évfolyam                   

Matematika 

6. évfolyam                   

8. évfolyam – –               

10. évfolyam                   

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 
A kompetenciamérés adatait telephelyenként és iskolánként kell megadni és nem csak az országos 
átlaghoz viszonyítani, hanem a térségi, járási adatokhoz, az egyéb tanulói mutatókkal együtt (pl. 
továbbtanulás, érettségit adó szakközépiskolába felvettek aránya stb). 
 
 



 137 

 
4.4.15. számú táblázat – Továbbtanulási mutatók középfokra nappali tagozaton 
 
 

  Gimnázium (%) 
Szakközépiskola (érettségit 

adó képzés) (%) 
Szakiskolai képzés (%) Speciális szakiskola (%) 

Nem tanult tovább 

(%) 

  
összlétszámon 

belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

2008/2009 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2009/2010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2010/2011 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2011/ 2012 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

országos 
átlag: 

2011/2012 
34,00% 35,00% 29,00% 2,00%     

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 

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



4.4.16. számú táblázat – Lemorzsolódási mutatók az általános iskolában 
 

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

hiányzó tanulók aránya (%) 

 
összlétszámon 

belül 
HHH-tanulók 

körében 
összlétszámon 

belül 
HHH-tanulók 

körében 
összlétszámon 

belül 
HHH-tanulók 

körében 

2008/2009 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2009/2010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2010/2011 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2011/2012 
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

országos 
átlag 

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

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 
Az országos adatok forrása a Statisztikai Tájékoztató Oktatási Évkönyv 2011/2012-es tanév. 146. 
oldal. – általános iskola, és EMMI KIR STAT. 
 
 
4.4.17. számú táblázat – Hátránykompenzáló programok 
 

tanév 

tanodai 
program 
létszám 

HH/ HHH 
tanulók 

létszáma 
tehetséggondozó 

program 

HH/ HHH 
tanulók 

létszáma 
nyári 
tábor 

HH/ HHH 
tanulók 

létszáma 
Alapfokú 

művészetoktatás 

HH/ HHH 
tanulók 

létszáma 

2008/2009 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2009/2010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2010/2011 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2011/2012 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 

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

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 139 
 

A nők helyzete, esélyegyenlősége 

 
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 
 

 

Munkavállalási 
korúak száma 

Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2008 342 332 295 302 47 30 

2009 270 333 216 299 54 34 

2010 341 330 292 301 49 29 

2011 346 336 315 300 31 36 

2012 363 347 329 305 34 42 

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

 
Foglalkoztatást segítő és képzési 
programok száma adott évben 

résztvevők 
száma 

résztvevő nők száma 

2008 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2009 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2010 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2011 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2012 n.a. n.a. n.a. n.a. 

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

 Esetszám 

2008 n.a. 

2009 n.a. 

2010 n.a. 

2011 n.a. 

2012 n.a. 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 
A partnerek bevonásával történt esetfeltárások nem csak az esetek számát mutatják, hanem a 
különböző eseteket is leírják. Itt érdemes arra figyelni, hogy az egyes esetek milyen számossággal 
jelennek meg, illetve, hogy történtek-e az évek során megoldások.  
 
 
5.1.4. számú táblázat - Alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 
 

 
munkanélk

üli nők 
száma 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettségű  

8 általános 
szakiskola/ 

szakmunkás-
képző 

gimnázi
um 

érettségi főiskola egyetem 

2008 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2009 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2011 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2012 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
 
A táblázat adataiból jól látható, hogy adott településen miként áll összefüggésben a nők iskolai 
végzettsége és foglalkoztatottsága. A kapott adatok segíthetnek a foglalkoztatást segítő programok, 
képzések hatékonyabb szervezésében. 
5.2 számú táblázat - A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások  

 

 

3 év alatti 
gyermekek 

száma  
a településen 

működő  
bölcsődék 

 száma 

bölcsődei 
férőhelyek  

száma 

működő családi  
napközik száma 

férőhelyek 
száma családi 
napközikben 

férőhelyek 
összesen 

önkor-
mányzati 

egyéb  
  

2008 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2009 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2011 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2012 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
 
Pl. bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas 
munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb. 
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A nők munkaerő-piaci esélyeit és az ideális családtervezést is pozitívan befolyásolja, ha a gyermekek 
napközbeni ellátása biztosított a településen.  
 
 
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 
 

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

2008 1 16 n.a. 

2009 1 4 n.a. 

2010 1 14 n.a. 

2011 1 15 n.a. 

2012 1 22 n.a. 

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

 

 
rendőrök riasztása 
családi viszályhoz 

tényleges 
feljelentések száma 

bírósági ítélet 

2008 n.a. n.a. n.a. 

2009 n.a. n.a. n.a. 

2010 n.a. n.a. n.a. 

2011 n.a. n.a. n.a. 

2012 n.a. n.a. n.a. 

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

 

Férőhelyek 
száma 

önkormányzati 
anyaotthon a 
településen 

 

önkormányzati 
anyaotthon a 

település 50 km-es 
körzetében 

Nem önkormányzati 
(egyházi, alapítványi) 

anyaotthon a 
településen   

Nem önkormányzati 
(egyházi, alapítványi) 

anyaotthon a település 
50 km-es körzetében 

2008 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2009 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2010 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2011 n.a. n.a. n.a. n.a.   

2012 n.a. n.a. n.a. n.a.   

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

 
Képviselőtestület 

tagja 
Városi bíróság és 

ítélőtáblák vezetői 
Közgyűlések tagjai 

 Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 

2008 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2009 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2011 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2012 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 
A táblázat adatainak vizsgálatánál az arányokat (férfi/nő) szükséges figyelembe venni. 
 
 
5.7 számú táblázat - A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 
irányuló kezdeményezések 
 

 
Intézkedessek, 

pályázatok, programok 
száma a településen 

Önkormányzati 
Más állami szerv 
által támogatott 

Civil Összes 

2008 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2009 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2011 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2012 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

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

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

  
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő férfiak száma 
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 

részesülő nők száma 
összes nyugdíjas 

2008 122 236 358 

2009 114 227 341 

2010 106 215 321 

2011 103 213 316 

2012 101 210 311 
Forrás: TeIR, KSH Tstar  

 
Az adatelemzés során azt kell figyelembe venni, hogy vannak-e ellátatlan (nyugdíj, nyugdíjszerű 
ellátás) időskorúak, és ha igen, akkor milyen arányban. 
 
6.2.1. számú táblázat - Idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 
 
Az 55-64 éves idősebbek foglalkoztatottsági mutatói (2000-2011) az alábbi linken találhatók: 
http://www.ksh.hu/thm/2/indi2_5_1.html 
 
Az 55-64 éves idősebbek munkanélküliségi rátája (2000-2011) az alábbi linken található: 
http://www.ksh.hu/thm/2/indi2_5_2.html 
 
Munkaerőpiaci esélyegyenlőség 2000-2011: 
http://www.ksh.hu/thm/2/indi2_3_3.html 
 
A fenti táblák támpontot nyújtanak egy helyi adatgyűjtés előkészítéséhez, hiszen rendkívül részletes, 
a foglalkoztatás minden szegmensére kiterjedő adatokat, illetve gyűjtési kategóriákat tartalmaznak.  
 
6.2.2. számú táblázat - Tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok 
foglalkoztatásának lehetőségei közintézményekben, foglalkoztatásukat támogató egyéb programok a 
településen) 

Intézkedések, 
pályázatok száma a 

településen 
Önkormányzati 

Munkaügyi 
Központ által 
támogatott 

Civil Egyéb Összesen 

 db db db db db 

2008 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2009 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2011 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2012 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

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

http://www.ksh.hu/thm/2/indi2_5_1.html
http://www.ksh.hu/thm/2/indi2_5_2.html
http://www.ksh.hu/thm/2/indi2_3_3.html
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6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

 
Regisztrált 

munkanélküliek 

száma 

55 év feletti 

regisztrált 

munkanélküliek 

száma 

Tartós 

munkanélküliek 

száma 

55 év feletti tartós 

munkanélküliek 

száma 

 fő fő % fő fő % 

2008 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2009 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2010 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2011 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2012 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR  

A diszkrimináció felmérése rendkívül nehéz. Éppen ezért csak következtethetünk annak létezésére. Azt 
tudjuk a szakirodalomból, hogy az idősebb korosztály sokkal jobban kiszolgáltatott a munkaerő-piaci 
diszkriminációnak, tehát nehezebben helyezkednek el, és a munkahelyi leépítések is előbb érik el őket. 
Ennek alapján, ha a helyi, vagy területileg illetékes munkaügyi központtól arról kérünk adatokat, hogy 
hány fő regisztrált munkanélküli van az adott településen és ezek közül hányan 55 év felettiek, illetve 
a tartós munkanélküliek között mekkora az 55 év felettiek aránya, és az adatok alapján az arányok az 
idősebb korosztály felé tolódnak el, akkor állíthatjuk, hogy őket jobban érinti a foglalkoztatás terén 
fellépő hátrányos megkülönböztetés. 
6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

 64 év feletti lakosság száma nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

 fő fő % 

2008   0 0 

2009 187 0 0 

2010 182 0 0 

2011 175 0 0 

2012 159 0 0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

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

  időskorúak járadékában részesülők száma 

2008 0 

2009 0 

2010 0 

2011 0 

2012 0 

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

 
Mozielőadás 

látogatása 
Színházelőadás 

látogatása 

Múzeumi 
kiállítás 

megtekintése 

Könyvtár 
látogatása 

Közművelődési 
intézmény 

rendezvényén 
részvétel 

Vallásgyakorlás 
templomban 

Sportrendezvényen 
részvétel 

 alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom 

2008 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2009 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2011 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2012 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 
Az idősebb korosztálytól (lehet akár az 55 év felettiek, vagy csak a nyugdíjasok megkeresése) kérdőív 
segítségével fel lehet mérni, hogy az elmúlt években hány alkalommal látogattak meg különféle 
kulturális vagy sporteseményeket. 
 
 
6.3.4. számú táblázat - Idősek informatikai jártassága 
 

 Összes megkérdezett 
Számítógépet 

használni tudók száma 
Internetet használni 

tudók száma 

 fő fő % fő % 

2008 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2009 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2010 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2011 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2012 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 

Az idősebb korosztálytól (lehet akár az 55 év felettiek, vagy csak a nyugdíjasok megkeresése) egy 
kérdőív segítségével tud az adatgyűjtő tájékozódni arról, hogy milyen informatikai jártassággal 
rendelkezik a korosztály. 
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6.4. számú táblázat - Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a 
településen 
 

  Az idősebb célcsoport igényeit célzó programok száma 

2008 n.a. 

2009 n.a. 

2010 n.a. 

2011 n.a. 

2012 n.a. 

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

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

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

  
megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők száma 

egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 

2008 n.a. n.a. 

2009 n.a. n.a. 

2010 n.a. n.a. 

2011 n.a. n.a. 

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 

  
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 00 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével.  
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A település civil és egyházi intézményeivel mindenképpen szükséges a kapcsolatfelvétel, az ellátásban 
kialakult arányok és a nem állami szolgáltatók jövőbeni tervei együttesen alakítják az elérhető 
szolgáltatás adott és jövőbeni minőségét. Fontos szempont, hogy a civil és egyházi fenntartók más 
települések lakosait is ellátják, tehát a helyi esélyegyenlőségi tervben a településen lakókat célszerű 
szerepeltetni. Feltehetően korábban létrejött és folyamatos együttműködést és a fejlesztések 
összehangoltságát tapasztalják a szakértők. 
 
7.1.3. táblázat -  Fogyatékos személyek részvétele a foglalkoztatásban 
 
A közfoglalkoztatás nem speciálisan a fogyatékos személyek részére biztosított foglalkozatási forma, 
bár nem kizárt, hogy fogyatékos személy is foglalkozatásra kerül a rendszerben. A foglalkoztatást 
szervező nem tartja nyilván a fogyatékos személyeket, ezért az adatszolgáltatás illetve a 
foglalkoztatásba bevont fogyatékosok száma nem vizsgálható. Ennek ellenére megkísérelhető az 
adatgyűjtés a következők szerint.  
Aktuális jogszabály: - 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól 
és egyes törvények módosításáról. 

- 1998. évi XXVI. törvény A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 
- A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról 

szóló 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 
- A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók 

akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól szóló 
176/2005. (IX.2.) Korm. rendelet 

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

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

 Közszférában  
foglalkozatott 
(pl. önkormányzat, 

kormányhivatal, állami 
vagy önkormányzati 

fenntartású intézmény) 

Non profit 
szervezet 

Gazdasági 
vállalkozás 

Szociális 
foglalkozatásban 
alkalmazottak 

fejlesztő-felkészítésben 
résztvevők száma 

n.a. n.a. n.a. 

munka rehabilitációban 
foglalkoztatottak száma  

n.a. n.a. n.a. 

Védett munkahelyen foglalkoztatottak száma  n.a. n.a. 

Támogatott foglalkoztatásban résztvevők száma  n.a. n.a. 

Nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatásban résztvevő 
fogyatékos személyek száma 

 n.a. n.a. 

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

 
Állami/önkormányzati Egyházi Civil  

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

falugondnoki  vagy 
tanyagondnoki 
szolgáltatás  

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

étkeztetés 
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

házi segítségnyújtás 
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

családsegítés 
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

közösségi ellátás 
szenvedélybetegek 
részére  

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

közösségi ellátás 
pszichiátriai betegek  
részére 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

támogató szolgáltatás 
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

nappali ellátás 
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: helyi adatgyűjtés,  
 
A felsorolt szociális szolgáltatásokat ellátó intézmények és személyek éves munkájukról, 
esetforgalmukról beszámolót készítenek. Ezek a beszámolók tartalmazzák a szolgáltatást igénylő 
fogyatékosok számát. Sajnálatosan a családsegítés és a közösségi ellátás statisztikai 
nyilvántartásában nem szerepel, hogy a szolgáltatást igénybevevőnek van e bármilyen 
fogyatékossága, ezért itt csak becsült adatokat fogunk kapni. Az önkormányzat szociális ügyekkel 
foglalkozó osztálya, munkatársa révén a munkabeszámolók hozzáférhetőek.   
A „közösségi ellátás szenvedélybetegek vagy pszichiátriai betegek részére” cellákba értelemszerűen 
csak az ellátott fogyatékos személyek számát szükséges megadni. Előfordul, hogy a fogyatékos 
személy aktuális vagy krónikus  állapota szükségessé ezeket a közösségi ellátási formákat. 
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7.2.1. táblázat - Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezmények  
A lehetséges kedvezmények igénylése és rendszeres használata nem feltétlenül az önkormányzat 
bevonásával történik. Így az adatgyűjtés korlátozott.  Nem nyilvántartott, hogy hányan élnek a 
tömegközlekedésben elérhető kedvezményekkel, az adókedvezménnyel. Vannak olyan természetbeni 
ellátások, melyek nem a fogyatékossághoz, hanem az alacsony jövedelemhez kötöttek.  

 
1993. évi III. tv. (Szt.) alapján 
 

 

Pénzbeli ellátás Fogyatékos személyek 
száma 

Időskorúak járadéka n.a. 

Aktív korúak ellátása n.a. 

Rendszeres szociális segély n.a. 

Lakásfenntartási támogatás n.a. 

Ápolási díj n.a. 

Temetési segély n.a. 

Átmeneti segély n.a. 

  

Természetbeni ellátás:  

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

n.a. 

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

n.a. 

Adósságkezelési szolgáltatás n.a. 

Energia felhasználási támogatás n.a. 

  

 
Más jogszabályok alapján nyújtott ellátások 
 

 

  

Fogyatékossági támogatás n.a. 

Rokkantsági járadék n.a. 

Személygépkocsi átalakítási támogatás n.a. 

Közlekedési kedvezmény 
Személygépkocsi szerzési kedvezmény 

n.a. 

Parkolási igazolvány n.a. 

Forrás: helyi adatgyűjtés 
 
A helyi önkormányzatok nem tartják nyilván, hogy a pénzbeli illetve a természetbeni ellátásban 
részesülők fogyatékos emberek-e, mert itt a szociális rászorultság az elsődleges. Egyes ellátásoknál 
kérnek orvosi igazolást az igénylőtől, de itt az ápolási és gondozási szükséglet mértéke a fontos, nem 
pedig a diagnózis vagy a fogyatékosság. A más jogszabály alapján nyújtott ellátásoknál a MÁK a 
folyósító, ezért az adat tőlük szerezhető be. 
Javaslat: Reprezentatív kérdőíves felmérés az érintettek körében, hogy milyen ellátásokat  vesznek 
igénybe. Érdekes lehet az a kérdés is, hogy ismerik-e egyáltalán a lehetőségeiket. 
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7.3.1. táblázat – Akadálymentesítés 1. 
 
Közhasznúak azok az épületek, melyek használata senki számára sem korlátozott. Ebbe a körbe 
tartoznak az oktatás bármely szintjét befogadó épületek vagy épületrészek, az egészség-, szociális, 
kulturális, művelődés, sport célú építmények.  Ilyenek és tevékenységük súlya miatt kiemelten 
fontosak az önkormányzati, a hatósági, a közigazgatási, az igazságszolgáltatói célokra fenntartott 
épületek vagy épületrészek.  A mozgásukban akadályozottak, az idősek, nők- és gyermekek a fizikai 
akadálymentességet igénylik, a többi fogyatékos csoport számára az infokommunikációs 
akadálymentesség a jogos igény. Ilyenek a kontrasztos színekkel készült táblák, tapintható 
információk, hallható segítség, jelnyelvi segítség, a belső környezetben való tájékozódást elősegítő  
piktogramok, feliratok.  
 
Aktuális jogszabályok: 
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 
2009. évi CXXV. törvény a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról 
62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi 
tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről  igénylésének, döntési rendszerének, 
folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól 

 
 

 

Igen/nem 

Lift 
Vak-

vezető 
sáv 

Mozgás-
korláto-
zottak 
részére 
mosdó 

Rám-
pa 

Hangos 
tájékoz-

tatás 

Induk
-ciós 

hurok 

Tapin
t-ható 
infor-
máció 

Jel-
nyelvi 
segít-
ség 

Egyéb 

 
oktatási 
intézmé

nyek 

alapfok 
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

középfok 
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

felsőfok 
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

 
Egész-
ségügyi 
intézmé
nyek 

fekvőbeteg 
ellátás  

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

járó beteg 
szakellátás 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

alapellátás 
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

kulturális, művelődési 
intézmények 

 
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

önkormányzati, 
közigazgatási intézmény 

 
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

igazságszolgáltatási, 
rendőrség, ügyészség 

 
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

szociális ellátást nyújtó 
intézmények 

 
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: helyi adatgyűjtés, személyes tapasztalat, fogyatékos ügyi referens információi, fogyatékosok 
civil szervezetei 
 
Kérjük, adja meg, hogy a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítő eszközök közül melyek állnak 
rendelkezésre (Igen/nem válasszal). 
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7.3.2. táblázat – Akadálymentesítés a foglalkozatóknál 
 

 

Igen/nem 

Lift 
Vak-

vezető 
sáv 

Mozgás-
korláto-
zottak 
részére 
mosdó 

Rám-
pa 

Hangos 
tájékoz-

tatás 

Induk
-ciós 

hurok 

Tapin
t-ható 
infor-
máció 

Jel-
nyelvi 
segít-
ség 

Egyéb 

A foglalkoztató neve és a 
foglalkoztatás jellege: 

 
 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: helyi adatgyűjtés, a vizsgált területen foglalkoztatást végző vállalkozásoknál.  
 
A munkahelyek akadálymentesítettségéről alig lehetséges az adatgyűjtés, mivel a többsége 
vállalkozás formában működik.  
Kérjük, adja meg, hogy a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítő eszközök közül melyek állnak 
rendelkezésre (Igen/nem-es válasszal). Foglalkoztatónként külön sorokat szükséges nyitni. 
 
7.3.3. táblázat - Fizikai és infokommunikációs  akadálymentesítettség a közlekedésben 

 

Igen/nem 

Lift 
Vak-

vezető 
sáv 

Mozgás-
korláto-
zottak 
részére 
mosdó 

Rám-
pa 

Hangos 
tájékoz-

tatás 

Induk
-ciós 

hurok 

Tapin
t-ható 
infor-
máció 

Jel-
nyelvi 
segít-
ség 

Egyéb 

Közterület (utca/járda, 
park, tér) 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Helyi és távolsági 
tömegközlekedés 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Buszpályaudvar, 
buszvárók 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Vasútállomás 
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: helyi adatgyűjtés, a vizsgált területen az önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó 
munkatársától és az érdekvédelmi szervezetek vezetőitől.  
 
 
7.3.4. táblázat - Fogyatékos személyek rendelkezésére álló helyi szolgáltatások    

 Az adott évben a szolgáltatást igénylő fogyatékos 
személyek száma 

 2010 2011 2012 

ápolást, gondozást nyújtó intézmény n.a. n.a. n.a. 

rehabilitációs intézmény n.a. n.a. n.a. 

lakóotthon n.a. n.a. n.a. 

támogatott lakhatás* n.a. n.a. n.a. 

átmeneti ellátást nyújtó fogyatékosok 
gondozóháza 

n.a. n.a. n.a. 

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

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99300003.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900009.SCM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000001.SCM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000001.SCM


 


