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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 
 

Bevezetés 
 

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

A program jogszabályi háttere 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítéséről, a jogszabályi elvárásokról és szakmai 
háttérről, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény (Ebktv.), valamint annak módosításai rendelkeznek.  
Módosítás: 321/2011 (XII.27.) Kormányrendelet.  
 
Hatályos: az emberi erőforrások minisztere által kihirdetett 2/2012. (VI.5.) EMMI rendelet, 
amely a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének részletes szabályairól szól.  
 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény (továbbiakban: Ebktv.), valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
2010. évi LXXVII. törvény értelmében minden helyi önkormányzat, valamint többcélú 
kistérségi társulás öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, melyet 
kétévente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni. A helyi esélyegyenlőségi 
programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 
oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve meg kell 
határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében 
szükséges intézkedéseket. A programalkotás során gondoskodni kell a helyi 
esélyegyenlőségi program és a helyi önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési 
tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi program összhangjáról. A 
helyi önkormányzat, valamint a többcélú kistérségi társulás az államháztartás 
alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján 
finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati 
úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az e törvény rendelkezéseinek 
megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.  
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény 64/A. §-a kimondja, hogy a 2012. november 1-jét követően meghirdetett 
pályázatokra vonatkozik az a jogszabályi tétel, miszerint a települési önkormányzat az 
államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi 
megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés 
alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az e 
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törvény rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal 
rendelkezik.  
 
Az emberi erőforrások minisztere 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelete a helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítésének részletes szabályairól. 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény 64/B. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, 
valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. 
(VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) és o) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a 
következőket rendelem el: 
1. § (1) A települési önkormányzat a helyi esélyegyenlőségi program helyzetelemzését a 
helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. 
§ (2) bekezdésében előírt célcsoportokra és esélyegyenlőségi területekre vonatkozó, a 
Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése szerinti adatok felhasználásával készíti el az 1. 
mellékletben meghatározott, egységesen rendelkezésre álló, valamint a helyi szinten 
rendelkezésre álló statisztikai mutatók, anonimizált adatok alapul vételével. (2) A 
helyzetelemzésben – a Korm. rendelet 4. §-a szerinti szempontrendszer alapján – a 2. 
mellékletben meghatározott tartalmi elemeknek megfelelően a települési önkormányzat 
megvizsgálja a település esélyegyenlőségi helyzetét és problémáit. A települési 
önkormányzat az esélyegyenlőségi problémák vizsgálatához további – a helyi 
sajátosságok bemutatását segítő – tartalmi elemeket is meghatározhat. 2. § (1) A 
települési önkormányzat a helyzetelemzés alapján a Korm. rendelet 5. §-ának megfelelő, 
öt évre szóló intézkedési tervet készít a 3. mellékletben meghatározott forma szerint. (2) 
Az intézkedési tervben a helyzetelemzés következtetései alapján feltárt problémákhoz 
kapcsolódóan kell meghatározni a helyi esélyegyenlőségi program céljait, valamint az 
azok elérését szolgáló intézkedéseket. (3) Az intézkedési tervben gondoskodni kell a 
települési önkormányzatra vonatkozó további fejlesztési tervek, koncepciók, programok és 
a helyi esélyegyenlőségi program célkitűzéseinek összhangjáról, különös tekintettel a 
közoktatási esélyegyenlőségi tervre és az integrált településfejlesztési stratégia 
antiszegregációs célkitűzéseire. (4) Az intézkedési tervben esélyegyenlőségi területenként 
kell bemutatni az intézkedéseket, 
azok elvárt eredményeit, fenntarthatóságát, és a végrehajtáshoz szükséges erőforrásokat, 
valamint a végrehajtás ütemezését és felelősét. 
 
Egyéb irányadó jogszabályok 
• 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról 
• 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról 
• 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének 
szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról 
• 30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelet az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az 
integrációs rendszerben részt vevő intézmények és az ezen intézményekben dolgozó 
pedagógusok 2012. évi támogatásáról 
• 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások 
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 
• 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének 
részletes szabályairól 
• 27/2011. (IX. 14.) KIM rendelet az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatásokról 
• Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 
• 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 
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• 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és 
egyes törvények módosításáról 
• 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 
• 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 
• 2010. évi CLXXI. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, 
fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról 
• 2009. évi CXXVI. törvény egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról 
• 2007. évi XCII. törvény a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és 
az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről 
• 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, 
valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők 
foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról 
• 2000. évi LX. törvény a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos 
megkülönböztetésről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1958. évi 42. 
ülésszakán elfogadott 111. számú Egyezmény kihirdetéséről  
• 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 
• 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
• 1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án 
kelt Egyezmény kihirdetéséről 
• 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 
• 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat 
foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű 
munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról 
• 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről 
• 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalók 
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról 
• 62/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának 
részletes szabályairól 
• 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 
alkalmazásáról  
• 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 
kiadásáról  
• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
• 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
végrehajtásáról 
• 2012. évi CLXXXVIII. törvény. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati 
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 
• 5/2010. (I. 29.) OKM rendelet „Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az 
integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok 
támogatásáról”. 
• 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 
alkalmazásáról.38/2012. (XI. 16.) EMMI rendelet a megváltozott munkaképességű 
munkavállalókat foglalkoztató munkáltató akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díj szabályairól 
• 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról 
• 15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet a megváltozott munkaképességű személyek 
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes 
szabályairól 
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• 14/2004. (IV. 24.) IHM rendelet a postai szolgáltatás minőségének a fogyasztók 
védelmével és a fogyatékos személyek postai szolgáltatásokhoz való hozzáférésével 
összefüggő követelményeiről  
• 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet a civil szervezetek információs rendszeréről 
• 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó 
intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés 
feltételeiről 
• 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 
• 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 
• 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 
kiadásáról 
 

Általános fogalomértelmezés 
 

Diszkrimináció (hátrányos megkülönböztetés): 
Az Ebtv (az Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 2003. évi 
CXXV. Törvény) közvetlen diszkriminációnak tekinti, ha neme vagy más hasonló 
személyes tulajdonsága következtében valakivel kedvezőtlenebbül bánnak, mint más – 
egyéb tekintetben hasonló helyzetű – személyekkel. Közvetett diszkriminációnak 
minősül, ha bizonyos rendelkezések, intézkedések végrehajtásakor kiderül, hogy bár a 
felszínen semlegesnek mutatkoznak, egy jól beazonosítható csoporthoz tartozó 
személyek mégis látványosan többségben vannak azok közt, akiknek a jogszabály, 
intézkedés vagy munkahelyi gyakorlat hátrányt okoz.  
 
Gender: A gender – az ember neme. De nem csak az a neme, amely a testével 
veleszületett, hanem az a neme, amely egész kis korától erre a testi-biológiai nemre 
rárakódik, rászerveződik. A gender nem biológiai természetű tulajdonság, mint a 
vércsoport vagy a hajszín, de nem is afféle változó nézet vagy meggyőződés, amiről 
néhány jól irányzott érvvel le lehetne az embert beszélni. A gender lényegi eleme a 
személyiségünknek, olyan viszonyok – a férfi-női viszonyok, s bennük a saját ezekhez 
fűződő viszonyaink összessége, amelyet a társadalomtól (elsősorban közvetlen 
környezetünktől) kapunk s építünk be személyiségünkbe. A gender nagyon bonyolult, 
többszörösen összetett dolog: több mint társadalmilag meghatározott és körülírt nemi 
hovatartozásunk: tartalmazza női vagy férfi mivoltunkhoz kötődő szerepeinket, 
attitűdjeinket is, valamint a hozzánk fűződő társadalmi elvárásokat és a mi viszonyunkat 
ezekhez az elvárásokhoz. 
 
Előnyben részesítés: Az előnyben részesítés egy ún. puha eszköz: mindaddig, amíg az 
adott döntési szinten – vagy szakterületen – dolgozók között bármelyik nem aránya el nem 
éri legalább a 40%-ot, azonos erényekkel rendelkező jelöltek közül a gyengébben 
reprezentált nemhez tartozót kell fölvenni, illetve kinevezni. 
 
Szegregátum: Szegregátumnak azok a területek tekintendők, melyek megfelelnek az 
alábbi mutatók egyikének: minimum egy háztömbből-négy utca és egy közterület között 
elhelyezkedő ingatlanokból – álló településrész, ahol az alacsony státuszú lakosság (az 
aktív korú népességen belül legfeljebb 8 általános végzettséggel rendelkező és 
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rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők) aránya (szegregációs index) 
meghaladja az 50 %-ot, és a terület lakónépességének száma eléri az 50 főt. A terület 
népességszámát jelen időszakra a Népesség nyilvántartó alapján kell definiálni. 
 
Fogyatékos személy: aki érzékszervi - 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 fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: „Fot.”) 
már differenciáltabb szabályozást ad: megkülönbözteti az akadálymentesség és az 
egyenlő esélyű hozzáférés fogalmát. 
 
SNI: Sajátos nevelési igényről beszélünk azoknál a gyermekeknél, akiknek nevelhetősége 
eltér a többi gyermekétől. Iskoláztatási szempontú, nem diagnosztikus, a mai magyar 
közoktatási törvényben használatos kifejezés. Az ebbe a csoportba tartozó gyermekek 
nevelése-oktatása eredményességének érdekében biztosítani kell az óvodai, iskolai 
követelmények módosítását és a szokásostól eltérő, nagyobb mértékű pedagógiai 
segítségnyújtást.  
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló:  
a., testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos;  
b., pszichés fejlődési zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 
akadályozott (például dyslexia, dysgráfia, dyscalculia, autizmus, kóros hyperkinetikus vagy 
kóros aktivitászavar). 
 
Funkcionális akadályozottság: a gyógypedagógia új „fogyatékosság-főfogalma”, amely a 
funkcionális egészség bármely területén létrejöhető zavar = funkcionális képességzavar, 
röviden = képességzavar, amely lehet a testi funkciók, testi struktúrák akadályozottsága, a 
tevékenység akadályozottsága (individuális síkon), és a részvétel akadályozottsága 
(társadalmi síkon). 
 
Az akadálymentesség: az épített környezeti feltételekre vonatkozó követelmény. A 
fogalom pontos meghatározását a Fot. az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Éptv.) 2. §-ának 1. pontjára utalja. Ez 
utóbbi jogszabály definíciója szerint akadálymentes az épített környezet akkor, ha annak 
kényelmes, biztonságos, önálló használata minden ember számára biztosított, ideértve 
azokat az egészségkárosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek ehhez 
speciális létesítményekre, eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van szükségük. Az 
Éptv. felhatalmazása alapján megalkotott országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló jogszabály is átveszi ezt az  akadálymentesítési koncepciót. 
 
Az egyenlő esélyű hozzáférés: fogalmát a Fot. a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 
tekintetében definiálja. „Egyenlő esélyű hozzáférés: a közszolgáltatás egyenlő eséllyel 
hozzáférhető akkor, ha igénybevétele - az igénybe vevő állapotának megfelelő 
önállósággal - mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs 
funkciókban sérült emberek számára akadálymentes, kiszámítható, értelmezhető és 
érzékelhető; továbbá az az épület, amelyben a közszolgáltatást nyújtják, mindenki 
számára megközelíthető, a nyilvánosság számára nyitva álló része bejárható, 
vészhelyzetben biztonsággal elhagyható, valamint az épületben a tárgyak, berendezések 
mindenki számára rendeltetésszerűen használhatók és a szolgáltatások egyformán 
igénybe vehetők.” 
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Közszolgáltatás: az állami, illetőleg az önkormányzati feladatellátást nyújtó szervek, 
intézmények által nyújtott szolgáltatások, a működésük során kifejtett tevékenységek. 
Mindez lényegében magában foglalja a közszféra szolgáltatásait. Közszolgáltatásnak 
minősül továbbá minden ügyfélszolgálati rendszerben működő szolgáltató tevékenység, 
függetlenül attól, hogy ki a szolgáltatás nyújtója. A feladat ennél fogva kiterjed a piaci 
szektor szereplőire is. Az érintett érdekvédelmi szervek kezdeményezésére a törvény 
közszolgáltatásnak minősíti a település vagy településrész közellátását szolgáló, hatósági 
engedély vagy hatósági kötelezettség alapján végzett nyilvános szolgáltató 
tevékenységeket is. Nyilvánvaló ugyanis, hogy a fogyatékos személyek többsége 
elsősorban nem a kormányzati szervek épületeinek a látogatója. Sokkal gyakoribb pl. az 
áruházak, a vendéglátó ipari és idegenforgalmi egységek, a vállalkozásként működő 
gyógyszertárak használata. 
A Fot. ezeken kívül a fogyatékos embereket megillető egyes jogok és az esélyegyenlőség 
egyes célterületeinek tekintetében speciális szabályokat határoz meg az 
akadálymentesség, ill. a hozzáférhetőség megteremtésével valamint az erre vonatkozó 
határidőkkel kapcsolatban. A fogyatékos személyek társadalmi részvételét azonban nem 
csupán ilyen természetű akadályok nehezítik meg, lehetetlenítik el. Lehetséges, hogy a 
fogyatékos személy egy adott intézmény (munkahely, iskola, kórház stb.) 
munkaszervezési, szakszemélyzeti vagy más, nem a fizikai, ill. kommunikációs közeg 
nehézségeiben álló hiányossága miatt jut hátrányba másokhoz képest az intézménnyel 
való jogviszony létesítése, fenntartása vagy megszüntetése kapcsán. Az akadály, ill. 
annak elhárítására való kötelezettség ennél fogva sokkal szélesebb értelmezést kell, hogy 
kapjon. Erre a kiterjesztő értelmezésre a magyar jogalkotót és jogalkalmazót ma már 
nemzetközi, ill. európai jogforrások is kötelezik. Az ezekben a jogforrásokban szereplő 
fogalom az „ésszerű alkalmazkodási kötelezettség”, amely szerint a kötelezettnek minden, 
bármely természetű módosítást, átalakítást meg kell tennie, mely biztosítja a fogyatékos 
személy számára a kötelezettel létesíthető, adott jogviszonyban való részvételt, 
amennyiben ez nem jelent a kötelezett számára indokolatlan, aránytalan terhet. Az 
ésszerű alkalmazkodás kötelezettségének az uniós Keretirányelv alapján a foglalkoztatás 
terén, az ENSZ Konvenciója alapján pedig számos más területen (női jogok, otthon és a 
család védelme, oktatás, egészségügy, munkavállalás, megfelelő életszínvonal és 
szociális elem, politikai életben és a közéletben való részvétel stb.) is meg kell felelni. 
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 A település bemutatása 
 
 

Fekvése 

Beregsurány a Beregi-síkságon, Nyíregyházától Észak-keletre, mintegy 80 km távolságra, 
az ukrán határ mentén található település. Beregsurányba a 4127-es számú úton 
juthatunk el. A magyar–ukrán nemzetközi közúti átkelőhely a 41. sz. főútvonal északi 
oldalán fekszik, Nyíregyházától kb. 70 km-re északkeletre. A Bereg előtag a hajdani Bereg 
megyéhez való tartozást jelöli, a Surány személynév alapja talán a szláv Su ran 
családnév, de lehet az ótörök cur méltóságnév is. Éghajlata a mérsékelten meleg és a 
mérsékleten, hűvös határán van.  

Története 

A települést 1911-ig csak Suránynak nevezték. Az egykori Nagy és Kis jelzővel 
megkülönböztetett falvakból olvadt össze, ősi lakhelye volt a Surányi családnak, amely 
a Káta nemzetségből származó 1216 táján élt Rafael comes Gábor nevű fiától származott. 

1272 körül a Bereg megyei Surányt a Káta nemzetségből származó Rafael fia Gábornak 
Tamás nevű fia - a Lázári család őse - V. István királytól kapta, mint magvaszakadt 
birtokos faluját. 

1280-tól Aladár (Mihály fia), és Gábor fia, Tamás között erőszakos birtokviszály dúlt. 

1299-ben a Várdaiak birtokolták az Egyházassurány néven említett települést. 

Az 1345-ben birtokosként jegyzett Surányi János és fia, Tamás, Kisvárdai Jánossal a 
Márok és Surány közti határ iránt perlekedett. Nagy- és Kissurányt a századában a 
Nagysurányi, Kissurányi, Medgyes és Barabási Csépán családok birtokolták. 

1496-ban Kissurányt már praediumként, vagyis puszta telekként jegyezték fel. 1567-ben a 
tatárok Nagysurányt feldúlták, felégették és a lakosságot elhurcolták. 

1648-ban birtokosukul említik az oklevelek Telegdi Istvánt, Perneszi Gábort, Lónyay 
Menyhért özvegyét, Ujfalusi Zsigmondot, Perényi Zsigmondot és Gábort, Barkóczi Gábort 
és Dessewffy Ádámot. 

1651-ben beiktatták fiúsítás folytán Bornemissza Katalint (Kállay Ferenc, utóbb Perényi 
György özvegyét) és általa utódait, valamint Sályi Istvánt és nejét, Fuló Zsuzsannát. 

1729-ben beiktatták Ludányi Bay Istvánt, Mihályt és Évát a surányi és más részekbe, 
valamint 1807-ben Bay Istvánt. 1822-ben birtokolt itt Bay Károly és József, 50 év 
múltán Bay Ferenc, József és Erzsébet, Bay Györgyné, báró Uray Gyula, Lónyay Gábor 
és Eötvös Jenő, akiknek „ízléses kastélyaik” voltak itt. 

(Az eredetileg Nógrád megyei Bay család a 17. században házasság útján telepedett meg 
Surányban, de családfőit már a 14. században említik Bereg vármegye „jeles férfiai” 
között. Különösképp Bay Mihály /1685/ alispánt, aki Thököly Imrével elhagyta az országot, 
s vele együtt Ázsiában élt, javait azonban testvére, András kapta meg. Thököly 
végrendeletében egy nemes udvart hagyományozott Bay Mihálynak M. Szigeten, melyet 
tőle II. Rákóczi Ferenc váltott be, ebben az okmányban felsorolta Bay MihályZrínyi 
Ilonának és Thököly Imrének tett hű szolgálataival szerzett érdemeit.) 

Bereg vármegye katonai leírói 1782–25 között mocsaras, magas törzsű, némi bükkel, 
nyírfával elegyes bozótos tölgyerdőt találtak a településnél. Az utak és rétek nagyon 
mocsarasak voltak, jó szénát csak a legközelebbi település, az Asztély melletti ritka 
erdőben lehetett gyűjteni. A falutól keletre elágazott az országút, a Munkács felé vezető, 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ukrajna
http://hu.wikipedia.org/wiki/41-es_f%C5%91%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADregyh%C3%A1za
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bereg_v%C3%A1rmegye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bereg_v%C3%A1rmegye
http://hu.wikipedia.org/wiki/1911
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1ta_nemzets%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/1216
http://hu.wikipedia.org/wiki/1272
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bereg_v%C3%A1rmegye
http://hu.wikipedia.org/wiki/V._Istv%C3%A1n_magyar_kir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/1280
http://hu.wikipedia.org/wiki/1299
http://hu.wikipedia.org/wiki/1345
http://hu.wikipedia.org/wiki/1496
http://hu.wikipedia.org/wiki/1567
http://hu.wikipedia.org/wiki/1648
http://hu.wikipedia.org/wiki/1651
http://hu.wikipedia.org/wiki/1729
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bay_csal%C3%A1d
http://hu.wikipedia.org/wiki/1807
http://hu.wikipedia.org/wiki/1822
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bay_csal%C3%A1d
http://hu.wikipedia.org/wiki/17._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/14._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/Th%C3%B6k%C3%B6ly_Imre
http://hu.wikipedia.org/wiki/II._R%C3%A1k%C3%B3czi_Ferenc
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zr%C3%ADnyi_Ilona
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zr%C3%ADnyi_Ilona
http://hu.wikipedia.org/wiki/Th%C3%B6k%C3%B6ly_Imre
http://hu.wikipedia.org/wiki/1782
http://hu.wikipedia.org/wiki/Aszt%C3%A9ly
http://hu.wikipedia.org/wiki/Munk%C3%A1cs
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elég kemény talajú, az erdőben meglehetősen széles épp Surány előtt ment el. A falun 
átmenőBeregszászra vitt, a harmadik, a Váriba vezető az állapota miatt kevéssé volt 
forgalmas, a Tarpáról jövő országút viszont esős időben, az erdőben elég rosszul volt 
járható. 

Fényes Elek Geographiai szótárában (1851) Surányt magyar-tót faluként találjuk Bereg 
vármegyében, 617 lakossal, erdeje igen sok, földje termékeny volt. A 30 év múlva kiadott 
Bereg vármegyei monográfiában magyar helységnek írták a Tiszaháti járásban a naményi 
országútnál, 104 lakóházzal, 686 lakossal és 2630 holdnyi területtel. (Sík határában 
gyakran találtak őskorinak mondott bronzleleteket; így 1879-ben báró Uray Gyula földjén 
egy bögrében több mint 40 bronz karperec és egy lándzsa került napvilágra. A Mic 
pataknál egykor erősség, valószínűleg földvár feküdt, amelyet Várszegnek neveztek. 
A századában Bereg vármegye alsó szélén Surány és Márok táján 
volt Pázmányföldetelepülés, amely első birtokosáról, Hunt-Pázmánról kapta a nevét. 

 

Helytörténeti érdekességek 

Nagyszőlősi Mihály egyházi szakíró a XVII. század második felében itt volt római katolikus 
lelkész. 

Bay György 1792-ben született a településen, 1815-ben testőr lett. Bécsi tartózkodása 
során ismerkedett meg Kisfaludy Károllyal és hatására verselni kezdett. 1820-ban 
hazaköltözött, levelezett Kazinczyval is, a költészet mellett műfordítással is foglalkozott. 

Népcsoportok 

2001-ben a település lakosságának közel 100%-a magyar nemzetiségűnek vallotta magát 

Nevezetességei 

Az Rákóczi u. 2. sz. alatt álló műemlék református templomáról 1299-ből maradt fönn az 
első feljegyzés, akkor még valószínűleg fatemplom 
lehetett, hiszen a jelenlegi kőből épült a XIV. 
század második felében. A síkmennyezetes hajó és a 
sokkal alacsonyabb, bordás keresztboltozatú 
szentély gótikus stílusú, a szentély sarkaihoz kívülről 
kétosztású pillérek támaszkodnak. A nyugati hajóteret 
fakarzat foglalja el, a csúcsos diadalív fölött az 1715-ös 
évszám olvasható. Az északi fal meszelése alatt 
középkori falképek rejtőznek. Az ülőfülke 14. századi, a 
berendezés, köztük a kő szószék faragott 
hangvetővel 18. századi, népies barokk díszítésű.A 
templomot 1715-ben és 1779-ben is javították, 1828-

ban Bay Károly táblabíró a kegyúri székek előtt készíttette el a családi kriptát .A templom 
tornya és elő építménye XIX. századi, a háromszintes torony legfelső szintjén négy 
félköríves ablak van. Az órapárkányos sisak minden oldalán zsalus ablakocskát láthatunk. 

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Beregsz%C3%A1sz
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1ri
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tarpa
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9nyes_Elek
http://hu.wikipedia.org/wiki/1851
http://hu.wikipedia.org/wiki/1879
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hont-P%C3%A1zm%C3%A1ny_nemzets%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/XVII._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/1792
http://hu.wikipedia.org/wiki/1815
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kisfaludy_K%C3%A1roly
http://hu.wikipedia.org/wiki/1820
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kazinczy_Ferenc
http://hu.wikipedia.org/wiki/2001
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarok
http://hu.wikipedia.org/wiki/1299
http://hu.wikipedia.org/wiki/14._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/14._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3tika
http://hu.wikipedia.org/wiki/1715
http://hu.wikipedia.org/wiki/14._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/18._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/Barokk
http://hu.wikipedia.org/wiki/1715
http://hu.wikipedia.org/wiki/1779
http://hu.wikipedia.org/wiki/1828
http://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad
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A faluba vezető út bal oldalán, az Árpád u. 
115. sz. alatt kellemes látvány fogadja az arra 
járót. A beregi részen ritka barokk kúriák 
egyike a műemlék jellegű volt Bay-kastély. A 
manzárdtetős, magas lábazaton álló kúriát a 
stílusjegyei alapján a 18. század végén, illetve 
a XIX. század elején emelhették. A Bay 
család építtette, amelynek a XVII. 
század utolsó harmadában már fa udvarháza 
állt Surányban. Sokáig a helyi önkormányzat 
óvodája működött benne, 2006-ban teljes 
felújításon esett át, így jelenleg még üresen áll. 

 

A Rákóczi utca 1. sz. alatt, nagy 
parkban látható a műemlék jellegű 
volt Uray-kastély. Az épületet 
a Uray család építtette a 19. 
század közepén stílusban. A 
földszintes épület utcai és udvari 
homlokzatán a négyoszlopos 
oszlopcsarnokot háromszögű 
oromzat zárja le. Külsejében és 
belsejében  egyszerű kiképzésű, 
romantikus részletekkel. A helyi 
önkormányzat tulajdona, jelenleg 
a polgármesteri hivatal működik 
benne. 

 

 

Római  katolikus  templom: 
Már 1900-ban is megvolt a falu katolikus temploma, 
melyet külső segítséggel építettek, de csak 1929-től 
önálló egyházközség. 

 

 

 

Világháborús  emlékmű: 

A második világháborús emlékmű a Uray-
kastély parkjában (amelyet Bárókertnek hívnak) 
látható. A községben egyébként helytörténeti 
magángyűjtemény is van. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Barokk
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Bay-kast%C3%A9ly&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/18._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bay_csal%C3%A1d
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bay_csal%C3%A1d
http://hu.wikipedia.org/wiki/17._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/17._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rolyi-kast%C3%A9ly_(Beregsur%C3%A1ny)
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Uray_csal%C3%A1d&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/Romantikus
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rolyi-kast%C3%A9ly_(Beregsur%C3%A1ny)
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rolyi-kast%C3%A9ly_(Beregsur%C3%A1ny)
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Millenniumi  emlékoszlop:  

 

A Bárókertben állították fel a Millenniumi emlékoszlopot is. 

 

 

 

 

Tájház 

Az Uray-kastéllyal egy telken, de 

különálló épületben kapott helyet a 

helytörténeti és néprajzi kiállításokkal 

berendezett Tájház. Az 

enteriőrszerűen berendezett házban 

látható egy valódi tisztaszoba, egy 

agyagos konyha csikótűzhellyel, illetve 

egy, a paraszti élet eszközeit bemutató 

helyiség, ahol többek között egy 

szövőszéket is felállítottak. A 

Tájházban mutatják be a település 

történetét dokumentumok, képek és a 

paraszti gazdálkodás eszközeinek 

segítségével. Igazi kuriózumnak számít 

a működő cipészműhely, ahol ma is 

dolgozik egy idős mester, hagyományos eszközökkel javítva a cipőket és más, bőrből 

készült tárgyakat. 

 

Népesség 
 

Lakónépesség száma az év végén  

  Fő Változás 

2007 640  

2008 633 99% 

2009 635 100% 

2010 650 102% 

2011 644 99% 

2012 631 98% 

2013 633  103% 
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Célok 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 

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

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

 
A HEP IT célja 
 

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

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

1.1. A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid 
bemutatása 

 

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

 
 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 

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

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

 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 

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

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

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

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

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

Nkntv.)előírásaira. 
 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid 
bemutatása. 
 

Az Ekbtv. 31 §-a értelmében a helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell 
készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok - különös tekintettel a nők, a 
mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és 
idősek csoportjára - oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális 
helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell határozni a 
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 
intézkedéseket. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi 
felzárkózás követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre. Figyelemmel kell 
lenni az oktatás-képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, az egyenlő 
esélyű hozzáférés biztosítására.  Biztosítani kell a közszolgáltatáshoz és az egészségügyi 
ellátáshoz való hozzáférést. Olyan intézkedéseket kell hozni, mely csökkenti a hátrányos 
helyzetűek munkaerő-piaci hátrányát, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket.  

Mindezek megvalósulását támogatnia kell a helyi önkormányzat által hozott döntéseknek. 
Beregsurány Községi Önkormányzat képviselő-testülete e témát is érintő, törvényi 
előírások betartása mellett megalkotott helyi rendeleteinek, melyek a lakosság alapvető 
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létfeltételeit, a település működését, az ehhez szükséges közszolgáltatások közvetlen 
igénybevételének lehetőségeit biztosítják.  

 

A program elkészítésénél figyelembe vettük továbbá azon alábbi helyi rendeleteket, 
amelyek a település szociálisan hátrányos helyzetű lakossága problémáinak enyhítésére 
szolgálnak:  

 

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról 
szóló 2/2015. (III.1.) 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

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

Az önkormányzatokról szóló törvény az önkormányzatok számára kötelező jelleggel 
írta/írja elő a gazdasági program elkészítését és elfogadását. A gazdasági program az 
önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, 
amelyek a költségvetési lehetőséggel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, 
gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével az önkormányzat által nyújtandó 
kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági 
program célja a lakosság életminőségének javításához szükséges önkormányzati háttér 
biztosítása, melyet az önkormányzat a saját és a külső eszközök felhasználásának 
optimalizálásával végez. Települési szinten ez egy olyan komplex program, amely a 
természeti környezet fejlesztésével összhangban tervezi el a különböző beavatkozási 
területek jövő orientált alakítását az önkormányzat aktív és cselekvő közreműködésével, a 
lakosság tevőleges támogatásával.  
Támaszkodtunk a település környezetvédelmi programjára, településrendezési tervére, 
valamint településfejlesztési koncepciójára is. 
 
Az önkormányzat feladatellátása, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is 2013. évtől 
átalakult. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz 
került. Ezzel együtt a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett 
források nagyobb része, illetve egyéb, feladatokhoz szorosan nem kötődő támogatások 
egy része is átirányításra került a központi költségvetésbe. Az önkormányzatoknál maradó 
feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok 
(igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás stb.) teszik ki. Ezen helyi 
közügyek ellátását 2013-tól egy – az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől 
függő – általános jellegű támogatás biztosítja. Ezek figyelembevételével készül az 
önkormányzat költségvetési koncepciója.  

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási 
kapcsolódásainak bemutatása 
 

Beregsurány Község Önkormányzata az alábbi társulásoknak tagja:  
 

 Beregi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás abból a célból jött lére, 
hogy a kistérség lakossága az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél 
teljesebb körben jusson hozzá, és az Önkormányzatok ezen 
megállapodás keretében történő együttműködéssel minél teljesebb, 
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forrásaik célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák a mind 
magasabb szintű ellátást, közszolgáltatást és a településfejlesztést. 
  

 Tarpai Közös Önkormányzati Hivatal, (melynek közvetlen jogelődjei 
Csaroda-Hetefejércse-Tákos Községek Körjegyzősége és Beregsurány-
Márokpapi Községek Körjegyzősége volt, valamint Csarodai Közös 
Önkormányzati Hivatal), azzal a céllal jött létre, hogy Tarpa, Gulács, 
Beregdaróc, Márokpapi Beregsurány Községek Önkormányzata 
polgármesterei, vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek 
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
ellátása s közreműködés az Önkormányzatok egymás közötti, valamint 
az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 
  

 Csaroda és Környéke Közoktatási Társulás az óvodáskorú gyermekek 
oktatásának, nevelésének megvalósulására jött létre.  

 
Az önkormányzatok számára a társulások létrehozása, fenntartása azért célszerű, mert a 
társulások a kiegészítő állami támogatások igénybevételére jogosulttá válnak, mely a 
társulások részére a közösen fenntartott intézmények költségtakarékosabb működtetését 
eredményezik.  
 

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

A helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését a Központi Statisztikai Hivatal, a VÁTI 
Nonprofit Kft. (teljes nevén VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit 
Kft.), TEIR – Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer, 
Nemzeti Munkaügyi Hivatal, a helyi Önkormányzat adatbázisa, valamint helyi adatgyűjtés 
szolgálta.  

A helyzetelemzés alapját adó statisztikai adatok legnagyobb részét az Országos 
Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TEIR) adatbázisból 
gyűjtöttük össze. Jelentős segítséget nyújtottak továbbá a releváns adatok 
összegyűjtéséhez az önkormányzat, valamint az önkormányzat társszervei és intézményei 
nyilvántartásai és statisztikái. Ezenkívül támaszkodtunk egyes ágazati beszámolók 
megállapításaira, a különböző területeken dolgozó szakemberek tapasztalataira. Azoknál 
az adatoknál, amelyekre nyilvántartás nincs vagy nem lehet, elsősorban a 2011.évi 
népszámlálás adataiból indultunk ki. A fogyatékkal élők számára és helyzetére 
vonatkozóan releváns adatokat gyűjtéssel, helyi ismeretség alapján sikerült beszereznünk, 
mivel az önkormányzatunk erre vonatkozóan adattal nem rendelkezik. 
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

A mélyszegénység viszonylag új, de napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom. 
Ezen elsősorban azt a jelenséget érthetjük, amikor valaki vagy valakik tartósan a 
létminimum szintje alatt élnek, és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből a helyzetből, 
önerőből kitörjenek.   
Minden társadalom fokmérője, miképpen bánik a magára maradt emberekkel. 
Beregsurány település a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 
elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott 
települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI.30.) Korm. rendelet értelmében az országos 
átlagot jelentősen meghaladó (legalább 1,75) munkanélküliséggel sújtott település és 
társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból is elmaradott. 
 
A településen az életet, lakhatást, gyermek, időskorú, bántalmazott nő, vagy fogyatékkal 
élő személy ellátatlanságából eredő azonnali beavatkozást igénylő esélyegyenlőtlenségi 
probléma nincs. Ez természetesen nem jelentheti azt, hogy az önhibájukon kívül, vagy 
akár önhibájuk okán is szerény vagy szegényes körülmények között élőkre, elesettekre, 
bármi okból hátrányos helyzetben élőkre, az önkormányzat a kötelező, illetve önként 
vállalt feladatainak ellátása során fokozottan ne figyelne. A településen a szó klasszikus 
értelmében vett mélyszegénységben-nyomorban élő lakótársunk (család) jelenleg nincs. 
Azonban a munkahelyek hiánya, az elhelyezkedési esélyek rohamos csökkenése a 
szerény körülmények között élő emberek, családok rohamos lecsúszásához vezet.   
A rendelkezésre álló adatok szerint a településen megközelítőleg 17 roma család él. 
Ellenük olykor jelentkezik diszkrimináció. 
 

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 
 

A mélyszegénység egy viszonylag új, azonban manapság egyre gyakrabban emlegetett 
fogalom. Ezen elsősorban azt a jelenséget értik a szakemberek, amikor valakik tartósan a 
létminimum szintje alatt élnek, és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből a helyzetből 
önerőből kilépjenek. A mélyszegénység igen összetett jelenség, amelynek oka többek 
között a társadalmi és gazdasági hátrányokban, az iskolai végzettség és a 
foglalkoztatottságbeli hiányokban mutatkozik meg, és ezáltal súlyos megélhetési 
zavarokhoz vezet. A mélyszegénység hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási és 
táplálkozási körülményekben, valamint az érintett személyek egészségi állapotában (is) 
jelentkezik.  
 
Ma Magyarország egyik legsúlyosabb gondja a szegénységben élők, közöttük a roma 
népesség helyzetének fokozatos romlása. Ennek következménye a leszakadás, a 
kiszorulás az életlehetőségekből mind a tanulás, mind a foglalkoztatás, mind az 
egészségügyi szolgáltatások területén, valamint a hátrányos helyzetű térségekben és 
települések perifériáján növekvő és újonnan kialakuló rossz lakhatási körülmények.  
A roma lakosság helyzetének vizsgálatát jelentősen befolyásolja, hogy jelenleg 
Magyarországon hivatalosan az a lakos tekintendő romának, aki magát romának vallja, 
tekintettel arra, hogy az adatvédelmi törvény értelmében a nemzetiséghez való tartozásra 
vonatkozó személyes adat különleges személyes adatnak minősül, amelyet – a 
törvényben meghatározott eseteket kivéve - az érintett írásos beleegyezése nélkül nem 
lehet nyilvántartani. A beilleszkedni vágyás illetve a cigányokkal szembeni előítéletek miatt 
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azonban Magyarországon ma a roma népesség egy része nem szívesen vállalja roma 
identitását, éppen ezért számukat megmondani nagyon nehéz vállalkozás.  

 

 

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 
 

A településen élők helyzetét foglalkoztatottságbeli szempontból alapvetően meghatározza, 
hogy a Vásárosnaményi kistérség (ahová Beregsurány tartozik) az egyik leghátrányosabb 
helyzetű térségnek tekintendő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.  

 

A településen a regisztrált munkanélküliek számának változását, valamint a regisztrált 
munkanélküliek munkavállalási korú lakónépességhez viszonyított arányát az alábbi 
diagramok mutatják 

3.2.1. számú táblázat - 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 198 187 385 31 15,7% 42 22,5% 73 19,0% 

2009 201 162 363 35 17,4% 43 26,5% 78 21,5% 

2010 207 199 406 30 14,5% 36 18,1% 66 16,3% 

2011 210 202 412 39 18,6% 31 15,3% 70 17,0% 

2012 220 222 442 46 20,9% 32 14,4% 78 17,6% 

2013 204 290 494 18 8,8% 18 6,2% 36 15% 

 

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

év  

nyilvántartott/regisztrált 
munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő fő % 

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

2008 31 42 73 15 16 31 48,4% 38,1% 42,5% 

2009 35 43 78 20 27 47 57,1% 62,8% 60,3% 

2010 30 36 66 13 11 24 43,3% 30,6% 36,4% 

2011 39 31 70 14 11 25 35,9% 35,5% 35,7% 

2012 46 32 78 35 12 47 76,1% 37,5% 60,3% 

          

2013 18 18 36 6 3 9 33,3% 16,7% 25 % 

 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

A táblázatokból megállapítható, hogy 2008-ban a gazdasági válság kialakulásakor a 
regisztrált munkanélküliek száma csak nem elérte a munkavállalási korú lakónépesség 20 
%-át, de napjainkra kissé javult a helyzet, de a munkanélküliségi ráta még jelenleg is 
magas. Az aktív korú lakosság nagy részének a településen jelentős mértékű 
mezőgazdasági ágazatból adódó alkalmi- és idénymunkák jelentenek megélhetési forrást. 
A 2011-es, 2012-es és 2013-as években csökkenő tendenciát mutató munkanélküliek 
száma köszönhető a jelenleg is zajló kistérségi start mintaprogramoknak, melynek 
keretében az önkormányzat a munkanélküliek jelentős részét hosszú távon foglalkoztatni 
tudja. Biztos megélhetés nyújtva a kilátástalan helyzetben lévő családoknak.  
 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 
 

A munkanélküliek helyzetének vizsgálatakor nem hagyhatjuk figyelmen kívül az iskolai 
végzettség szerinti megoszlását, mivel az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők 
foglalkoztatási szempontból talán a leghátrányosabb helyzetben vannak. 

 
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  

összes
en 

nő férfi 
összese

n 
nő férfi Összesen nő férfi 

  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 

200
1 

443 240 203 352 180 172 91 20,5% 60 25,0% 31 15,3% 

201
1 

460 258 202 411 224 187 49 10,7% 34 13,2% 15 7,4% 

                                         Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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A fenti táblázatban megfigyelhető, hogy a nyolc általános iskolai végzettségűek száma 
évről évre csökken. Ennek egyik fő oka, az állam által támogatott, iskolarendszerű, és 
azon kívüli képzések, tanfolyamok bővülő kínálata. Több esetben megfigyelhető a 
képzések, átképzések során a hallgatók részére folyósított ösztönző támogatások. Sajnos 
ezek a képzések adta végzettségek sok esetben nem piacképesek, legtöbbször a 
gyakorlat hiánya figyelhető meg.  

 

c) közfoglalkoztatás 

 
A magas munkanélküliséget igyekszik enyhíteni a közfoglalkoztatás új rendszere, amelyet 
a 2011. szeptember 1. napján hatályba lépett a közfoglalkoztatásról és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CVI. törvény hozott létre. A közfoglalkoztatás szervezését településünkön Beregsurány 
Község Önkormányzata látja el. Összevetve a közfoglalkoztatásban részt vevők számát a 
település aktív korú népességének nagyságával, látszik, hogy a közfoglalkoztatás jelentős, 
szerepet tölt be a település helyi munkaerejének foglalkoztatásában, de ez a 
foglalkoztatási forma csak részben tudja pótolni a hiányzó munkalehetőségeket. A 
mélyszegénységben élők foglalkoztatásában jelentős szerepet kapnak a 
közfoglalkoztatási programok. Ezen csoport igen jelentős részének a közfoglalkoztatás 
jelenti az egyetlen reális esélyt a munkához. Településünk a 2011. évben csatlakozott a 
Startmunka Mintaprogramhoz. Ezek a közel egy éves időtartamú programok sok 
családnak a mindennapi megélhetést jelentik.  

 
3.2.3. számú tábla – A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és 

aránya 

év  

nyilvántartott/regisztrált 
munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 

fő fő % 

nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

2008 31 42 73 15 16 31 48,4% 38,1% 42,5% 

2009 35 43 78 20 27 47 57,1% 62,8% 60,3% 

2010 30 36 66 13 11 24 43,3% 30,6% 36,4% 

2011 39 31 70 14 11 25 35,9% 35,5% 35,7% 

2012 46 32 78 35 12 47 76,1% 37,5% 30,3% 

2013 18 18 36 6 3 9 33,3% 16,7% 25 % 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

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.) 



 

 21 

 

A térség munkaerő piaci helyzetére jellemző, hogy a településeken nagyrészt az egyedüli 
foglalkoztató az önkormányzat. Az aktív álláskeresők a településen csak nehezen, vagy 
hosszas várakozás után találnak munkát.  

Jelentős a településen a mezőgazdasági ágazat, sokak számára a mezőgazdasági 
idénymunka jelenti az egyetlen megélhetést. A Vásárosnaményi, mint járási székhely 
közötti ingázás nagyon nehéz, mert a tömegközlekedés nagyon rossz. A családok nagy 
többségénél még nincs internet hozzáférési lehetőség és számítógép, így az 
állásajánlatok, pályázatok nyomon követése is nehézkes. 

 

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

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

év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

nő férfi összesen nő Férfi összesen 

fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 42 38 80 0 0,0% 1 2,6% 1 1,3% 

2009 45 40 85 0 0,0% 3 7,5% 3 3,5% 

2010 41 46 87 1 2,4% 3 6,5% 4 4,6% 

2011 46 41 87 2 4,3% 0 0,0% 2 2,3% 

2012 51 47 98 1 2,0% 5 10,6% 6 6,1% 

2013 60 62 122 18 30% 18 29% 36 29,5% 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

Sajnálatos, hogy a magas munkanélküliség következtében az érintetteknek nincs 
kapacitása arra, hogy speciálisan a fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a 
munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő, illetve az idősek foglalkoztatását elősegítő 
programokat dolgozzanak ki, és valósítsanak meg, ilyen programokat sem a településen, 
sem a térségben nem találunk. 
 

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

 
Munkaerő piaci integrációs tevékenységet egyedül a Vásárosnaményi Járási Hivatal 
Foglalkoztatáspolitikai Osztálya végzi. Más szervezetnek ilyen jellegű tevékenysége nincs.  
 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját 
fenntartású intézményekben történő foglalkoztatása 
 
A mélyszegénységben élők és romák foglalkoztatása a saját fenntartású intézményekben 
kizárólag azért nem jellemző, mert a foglalkoztatáshoz olyan szakképesítésekre van 
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szükség, amellyel ez a csoport általában nem rendelkezik, így ezekre az állásokra nem is 
jelentkeznek. Ellenben az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatásban ők is 
érintettek. 

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
 

Önkormányzatunknak a foglalkoztatás területén tapasztalt hátrányos megkülönböztetésről 
nincs tudomása. Azonban a hátrányos megkülönböztetést bizonyítani nagyon nehéz, 
mivel a roma lakosság jelentős része alulképzett, és így sokszor az alacsony képzettség, 
és nem az etnikai hovatartozás az indok az elutasításnál. 

 

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

 
A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény előírásait a Képviselő-
testület a helyi rendeleteiben alkalmazza.  

 

Az aktívkorúak ellátásának körében megállapított rendelkezésre állási támogatást (RÁT) 
felváltotta a bérpótló juttatás (BPJ), amelynek feltételei több helyen is átalakultak. Alapvető 
módosítás, hogy a BPJ-re való jogosultságot évente felül kell vizsgálni, míg a RÁT-ot csak 
kétévente kellett. A két felülvizsgálat között eltelt időben minden támogatottnak legalább 
30 nap munkaviszonyt kell létesítenie, olyan módon, hogy az igazolható legyen a 
felülvizsgálatkor. Erre több lehetősége van: Nyílt munkaerőpiacon folytat 
keresőtevékenységet, egyszerűsített foglalkoztatottként létesít munkaviszonyt, háztartási 
munkát folytat, munkaerő-piaci programban vesz részt, közérdekű önkéntes 
tevékenységet folytat, vagy közfoglalkoztatásban vesz részt.  

 

Rendszeres szociális segélyre lehet jogosult, aki egészségkárosodott, vagy aki az 55. 
életévét betöltötte, vagy aki az önkormányzat rendeletében meghatározott, feltételeknek 
megfelel, (pl mentális állapota miatt mentesítést kap), vagy 14 év alatti gyermeket nevel és 
a településen nincs biztosítva a gyermek napközbeni ellátása. A rendszeres szociális 
segély az öregségi nyugdíjminimum 90%-nak megfelelő ellátási forma, a BPJ csak 80%-
nak. Javasolt a bevezetése, mert bár ezzel a mentálisan leépült (amennyiben ez 
megfelelően igazolható) embereket zárja ki a közmunkaprogram lehetőségéből a rendelet, 
de meghagyja a jövedelmüket.  

 

3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesítettek száma (Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal) 

év 

rendszeres 
szociális 

segélyben 
részesülők   

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás (álláskeresési 

támogatás) 

Azoknak a száma, 
akik 30 nap 

munkaviszonyt 
nem tudtak 

igazolni és az FHT 
jogosultságtól 

elesett  

Azoknak a száma, akiktől helyi 
önkormányzati rendelet alapján 

megvonták a támogatást 

fő 
15-64 

évesek %-
ában 

fő 
munkanélküliek 

%-ában 

2008 24 6,23 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2009 29 7,98 n.a n.a. n.a. n.a. 

2010 19 4,67 n.a n.a. n.a. n.a. 

2011 26 6,31 37 52,85 n.a. n.a. 

2012 34 7,69 60 76,92 n.a. n.a. 

2013 9 1,82 n.a. n.a.             n.a. n.a. 
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Az aktívkorúak ellátásában részülőknek továbbra is előírás a munkaügyi központokkal 
való együttműködés, míg az egészségkárosodott személyek kivételével a rendszeres 
szociális segélyre jogosultak az arra kijelölt szervvel, a Prevenciós Központtal kötelesek 
együttműködni. A megállapodás elsődleges célja olyan szolgáltatások biztosítása, amely a 
munkaerőpiacra történő visszahelyezést segíti. A beilleszkedést elősegítő program a 
munkanélküliség káros hatásait segített enyhíteni. Az anyagi helyzet romlásának 
következményeként a munkanélküli emberek kapcsolatai beszűkültek, megváltozott 
énképük és életvitelükben is izolálódtak. Az anyagi nehézségek konfliktusokat idéznek elő 
a munkanélküliek családjában. 
 

 

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 közműszolgáltatásokhoz való hozzáférés mutatószámai fontos tényezők a lakosság 
életminősége szempontjából. Településünkön a vezetékes vízzel ellátott lakások aránya 
90 %, az árammal ellátott lakások aránya 100 %, a vezetékes gázzal ellátott lakások 
aránya 75 %. Mindenképpen meg kell jegyezni azonban, hogy ezek a mutatószámok nem 
biztos, hogy hűen tükrözik a valóságot, hiszen attól, hogy van lehetőség a szolgáltatás 
igénybe vételére, nem biztos, hogy annak lehetőségével élni is tudnak az ott lakók (pl. 
anyagi okok miatt). 
 

a) bérlakás-állomány 
 

Önkormányzatunk bérbe adható lakással nem rendelkezik 

 

b) szociális lakhatás 
   
Az önkormányzat szociális lakhatással nem rendelkezik  

 
 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 
A településen lakáscélra használt, nem lakáscélú ingatlant nem tartunk nyilván. 

 
d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, 
hajléktalanság 

 
A településünkön nincsenek elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakóépületek 
és ingatlanok. Nincsenek hajléktalan családok és személyek a településen. 
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e) lakhatást segítő támogatások 

 
A szociálisan rászorulók esetében kiterjedt támogatási rendszer működik, amely több 
elemből tevődik össze. A lakhatást segítő támogatási forma egyik legjelentősebb eleme a 
normatív lakásfenntartási támogatás, amelyben településünkön az elemzett időszakban 
(2008-2012) 50-70 fő részesült. A 2012-es évtől megszűnt a méltányossági 
lakásfenntartási támogatás. A lakásfenntartási támogatásra való jogosultság 
megállapításánál a jövedelemhatárokat lényegesen felemelték, így sokkal több család 
részesülhet ebben a szociális ellátásban. 2015. március 1-től átalakult a szociális ellátások 
rendszere, lakhatási támogatásként megjelent az új szociális ellátási forma. 

 

f) eladósodottság 
 

Az eladósodottság tekintetében adatokkal nem rendelkezünk, de feltételezhető, hogy a 
mélyszegénységben élő családok problémáinak egyik oka a munkanélküliség, az ebből 
adódó alacsony jövedelem. Ezen kívül eladósodáshoz vezető ok lehet a helytelen 
pénzgazdálkodás, a megfontolás nélküli vásárlás, költekezés és a nem létszükségletű 
dolgok megvásárlása. 

 

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

 
Külterületen és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakás nincs a településen. A lakások 
nagy része közművesített. A közszolgáltatások minden lakos számára elérhetőek. A 
közösségi közlekedésbe való becsatlakozás megoldott, a települést egy alsóbb rendű út 
kapcsolja össze a 41-es számú főúttal. 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 
A szegregátumok meghatározása a KSH 2001. évi népszámlálás adataiból számított 
szegregációs mutatón alapul. A fentiek alapján azok a területek nyilvánulnak 
szegregátumoknak, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a 
rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül eléri, 
illetve 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.) 

 
Településünkön szegregátum nincs. 

 

b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák 
szempontjából főbb jellemzői (pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági 
helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek aránya, stb.) 
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Településünkön szegregátum nincs. 

 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi 
átrendeződésének folyamatai 

 

Településünkön szegregációval veszélyeztetett terület nincs. 

   
 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés  

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való 
hozzáférés  
 

Az egészségügyi alapellátásokon belül a háziorvos (külön gyermekorvos és fogorvos 
nincs) minden héten hétfőn, szerdán és pénteki napokon helyben rendel. A védőnői ellátás 
szintén helyben biztosított. A rendszeres tanácsadásokon kívül a védőnő rendszeresen 
látogatja a kisgyermekes családokat. A háziorvosi ügyeleti ellátás és a fogorvosi ügyelet 
Vásárosnaményban vagy Fehérgyarmaton biztosított. Az iskola-egészségügyi feladatokat 
a háziorvos látja el. Az egészségügyi szakellátások a település lakói részére 
Vásárosnaményban (22 km), Fehérgyarmaton (22 km) illetve Nyíregyházán (77 km) és 
Kisvárdán (52 km) érhetők el.  

 

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

A szűrőprogramokhoz a hozzáférés Vásárosnaményban és Fehérgyarmaton biztosított. A 
tüdőszűrő vizsgálat évente egyszer helyben történik. 

Az iskoláskorúak megelőző jellegű ellátását az iskola-egészségügyi szolgálatok végzik. Az 
egészségi állapot vizsgálatokról adatszolgáltatási kötelezettségük meghatározott (index) 
évfolyamok esetében van.  
 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 
A településen ilyen ellátás nincs. Legközelebb Vásárosnaményban, Fehérgyarmaton és 
Nyíregyházán érhető el. 
 

 d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak 
megjelenése 

 
A szociális étkeztetésben részt vevők számára a település szociális konyhája készíti az 
ételt, ahol az étrend összeállítását szakképzett élelmezésvezető végzi, a jogszabályokban 
meghatározott kritériumoknak megfelelően. 
 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  
 
Helyi sportéletről nem igazán beszélhetünk, az iskolába járó gyerekek az intézményekben 
veszik ki részüket a sportból. Igen alacsony a település lélekszáma, nagyon nehéz aktív 
sportéletet kialakítani. 
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f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés 
 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokban az önkormányzat és 
egyházi szervezetek biztosítják az állampolgárok számára az egyenlő esélyű hozzáférést. 
Ide sorolható: a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, családsegítés, és a gyermekjóléti szolgáltatás. A szociális ellátások és a 
szolgáltatások összehangoltan, koordináltan működnek, nagymértékben lefedik a 
szükségleteket. A helyi szociális ellátórendszer középpontjában továbbra is a segítségre 
szoruló emberek állnak, akiknek színvonalas ellátása feltételezi az emberi értékek 
tiszteletben tartását. A helyi szociális szolgáltatások gyakorlatában a személyközpontú 
szociális munka folyamatosan biztosított, amely megteremti a hátrányos helyzetben élők 
támogatásának, az esélyegyenlőség megteremtésének feltételeit. 

 
A településen a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások:  
 
Szociális alapszolgáltatások:  

 falugondnoki szolgálat 

 védőnői szolgálat 

 háziorvosi ellátás 

 házi segítségnyújtás 

 bentlakásos idősgondozás 

 szociális és vendég  étkeztetés  

 gyermekjóléti szolgálat  

 családsegítés  

 

A szociális ellátások és a szolgáltatások szinte teljes mértékben lefedik a helyi szociális 
szükségleteket. 

 

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

 
Az Önkormányzattal szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos 

megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt eljárás nem 
indult. 

 

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

 

A szociális juttatásokról való döntéshozatalnál fontos szempontként jelenik meg, hogy a 
leghátrányosabb helyzetben lévőknek nyújtson az önkormányzat leginkább támogatást. 

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére – egészségi állapota 
megőrzéséhez és helyreállításához – az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos 
kiadások kompenzálását célzó hozzájárulás. 

 
3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

2008 27 



 

 27 

2009 28 

2010 50 

2011 38 

2012 25 

2013 24 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 

       

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú 
hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. 

 
3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

év ápolási díjban részesítettek száma 

2008 3 

2009 3 

2010 7 

2011 4 

2012 6 

2013 3 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 
 

Minden évben megrendezésre kerülő falunap, lakossági fórumok, ünnepségek, 
megemlékezések jelentik a közösségi élet színtereit. Az önkormányzat igyekszik a 
település kulturális életét színvonalas műsorokkal élénkíteni, ezzel a lakosság 
életminőségét javítani. Mindezek mellett könyvtár, és a teleház is szolgálja a lakosság 
kulturális érdekeit.  

 

 

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

A közösségi együttélésben településünkön nincs tudomásunk etnikai- és más jellegű 
konfliktusokról. 

A korok közötti együttélés sem okoz gondot, a fiatalok becsülik az idősebb korosztályt, 
tiszteletben tartják az időseket. 
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c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, 
önkéntes munka stb.) 

 

Napjainkban egyre inkább középpontba kerül az önkéntes munka, mint a szolidaritás és 
a megkülönböztetés-mentesség kifejeződésének egyik legfontosabb formája. Az 
önkéntesség jelentősége kettős: egyrészt hozzájárul a társadalom kohéziójához, másrészt 
magukat az önkénteseket is segíti készségeik fejlesztésében és személyes fejlődésükben. 
Az Önkéntes programok egyrészt lehetőséget nyújtanak arra, hogy az önkéntesek tudást, 
tapasztalatot szerezzenek a programban vállalt tevékenységi területeken - oktatás és a 
szociális ellátás témakörében-, másrészt hozzájárulnak a hazai önkéntesség kultúrájának 
elterjesztéséhez is.  

 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos 
esélyegyenlőségi tevékenysége, partnersége a települési 
önkormányzattal 
 
Településünkön az Önkormányzat mellett nem működik Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat. 

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek 
meghatározása. 

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

 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

magas a tartós munkanélküliek aránya  
 

közfoglalkoztatás 
a tendencia visszaszorítása a 

munkahelyteremtés elősegítésén keresztül  
- képzések, továbbképzés szervezése  

részmunkaidős foglalkoztatás és távmunka 
szorgalmazása a foglalkoztatóknál és a 

célcsoportban  
- családi önellátó gazdálkodások 

kialakításának segítése  
 

a hátrányos helyzet sok esetben több 
generáción keresztül öröklődik  

 

felzárkóztatási és fejlesztési programok 
felkutatása és működtetése  

 

települési közösségek erősítése, a 
település megtartó erejének növelése 

települési rendezvények, közösségek 
létrehozása 
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

Az Országgyűlés 1991. évi LXIV. törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól szóló 
ENSZ Egyezményt, majd elfogadta a 47/2007. (V. 31.) sz. határozatával a „Legyen Jobb a 
Gyermekeknek 2007-2032” Nemzeti Stratégiát. A dokumentum fő célja volt, hogy 
csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési 
esélyeit. Ez minden gyermekre kiterjed, de azokra a gyermekekre kell hangsúlyt helyezni, 
akiknek érdekei a legjobban sérülnek. 
A helyi ellátórendszer különféle támogatásokkal és szolgáltatásokkal segíti a családot a 
gyermek nevelésében, megfelelő támogatások és szolgáltatások nyújtásával védelmet 
biztosít.  A helyi rendszer további jellemzője, hogy a veszélyeztetettség megelőzését 
szolgálja. A megelőző tevékenység a köznevelési, egészségügyi, szociális, közművelődési 
és sport intézményhálózaton keresztül valósul meg, és az egyes ágazatok 
együttműködésén alapul.  
A gyermekszegénység csökkentése átfogó, minden ágazatra kiterjedő intézkedéseket 
igényel. Az egyes részterületeken a foglalkoztatás, az oktatás, az egészségügy, a 
szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások egymással összhangban álló 
és egymásra épülő intézkedéseit kell meghozni, amelyek a gyermek megszületésének 
pillanatától segítenek az esélyek javításában. A szegénységben vagy szegénység 
kockázatával élő gyermekek sajátos csoportját alkotják a fogyatékos gyermekek. A 
fogyatékos gyermeket nevelő családok helyzete az átlagosnál sokkal nehezebb, 
különösen a halmozottan fogyatékos gyermeket nevelő családok esetében figyelhető meg.   
 

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

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 94. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint a települési 
önkormányzat feladata: 
- a gyermekek védelme helyi ellátórendszerének kiépítése és működtetése, 
- a területén lakó gyermekek ellátásának szervezése. 
A Gyvt. az alapelvek között rögzíti, hogy a hatósági gyermekvédelmet minden esetben 
meg kell előznie valamennyi rászoruló gyermekre kiterjedő ellátórendszer 
működtetésének, amelynek igénybevétele önkéntes.  
Garanciális jelentősége van azon gyermeki jog érvényesülésének, mely szerint kizárólag 
csak anyagi okból ne lehessen gyermeket a családjától elválasztani. 
 
A gyermekek védelmét pénzbeli és természetbeni ellátások, személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások, valamint hatósági 
intézkedések biztosítják. 
Pénzbeli és természetbeni ellátások: 

 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
 a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, 
 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 
 az óvodáztatási támogatás, 
 a gyermektartásdíj megelőlegezése, 
 az otthonteremtési támogatás. 

 
A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 

 a gyermekjóléti szolgáltatás, 
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 a gyermekek napközbeni ellátása, 
 a gyermekek átmeneti gondozása. 

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 

2009 0   0 

2010 1   1 

2011 3   3 

2012 0  0 

2013 0   0 

 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

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

 
A védelembe vétel javaslatára, magára a védelembe vételre akkor kerül sor, 
ha a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes 
igénybevételével megszüntetni nem lehet: a gyermek körül a problémák 
tovább súlyosbodtak, veszélyeztetettsége fennáll, a szülő és/vagy gyermek 
nem együttműködő. 

2012. év 
Alapellátásban 
gondozottak 

Védelemb
e vett 

gyerekek 

Pártfog
ó 

felügyel
et alatt 
állók 

Magá
n 

tanulók 

 

Átme
neti 

nevelt
ek 

Összesen 

Beregsurányban 47 fő 

12 család 

0 fő 

0 család 

0 fő 

0 
család 

0 fő 

0 
család 

7 fő 

3 
család 

54 gyerek   

15 család 
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 A védelembe vétel alatt a szakemberek azon dolgoznak, hogy a gyermek a vér 
szerinti családjában maradhasson, és ne kerüljön sor a családból történő 
kiemelésre. 

 A gyermek és a családja a védelembe vételi határozatban előírt magatartási 
szabályokat igyekszik betartani, a kirendelt családgondozóval együttműködni, 
ellenkező esetben szankcionálásra kerül sor. 

 Az eljárás hangsúlyozott célja, hogy a védelembe vétel belátható időn belül 
megszűnhessen, és a család a saját megoldásaival, eszközeivel élhesse tovább az 
életét. Igyekezzen elkerülni a gyermekre nézve veszélyeztető magatartást, 
biztosítsa számára az életkorának megfelelő gondoskodást és nevelést. 

 

Jellemző problémák:  

 alacsony jövedelmi viszonyok, anyagi gondok – befizetetlen számlatartozások, 
villanykikapcsolás, közúti büntetések szabálytalan közlekedés miatt, ami a család 
mindennapi megélhetését még jobban rontja, a téli tüzelő beszerzésének 
elhanyagolása,  

 szülői elhanyagolás (nem megfelelő ruházat, tisztálkodási problémák, gyógyszerek 
kiváltásának elhanyagolása,  

 iskolai teljesítmény kudarcok, ebből fakadó magatartászavarok – a házi feladat 
ellenőrzésének elhanyagolása a szülő részéről, tanszerek, füzetek hiányossága, a 
nevelési-oktatási intézménnyel való együttműködés hiánya még akkor is amikor az 
határozatban kötelezően előírt feladata a szülőnek 

 gyermeknevelési hiányosságok – szabályok, következetesség hiánya, megengedő 
nevelés, rossz szülői minta  

 életviteli problémák: pénzgazdálkodási-beosztási zavarok a családon belül, deviáns 
magatartás (családon belüli verekedés, veszekedés, trágár beszéd) 

 igazolatlan iskolai hiányzások, kötelezettségek nem teljesítése, igazolatlan iskolai 
hiányzás esetén megkésett esetjelzés az oktatási intézmények részéről 

 kiskorú terhessége 

 
 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 
 

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény  

 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja 
annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult 

a) a 148. § (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés 
normatív kedvezményének, 

b) a 20/A. §-ban meghatározott pénzbeli támogatásnak, 

c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek 

az igénybevételére. 

 
Gyermekek száma: 

Beregsurányban:67 fő 

A gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok évente két alkalommal Erzsébet  
Utalvány formájában támogatásban részesültek, melynek összege gyermekenként  
5.800Ft. 
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c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 

A települési önkormányzat képviselő-testülete a gyermeket a rendeletében 
meghatározott mértékű rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti (a 
továbbiakban: rendkívüli támogatás), ha a gyermeket gondozó család időszakosan 
létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 
került. 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki 

 
a) a gyermek tartására köteles, és 
b) nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres 

szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül. 
Havonta: 6.270 Ft/hó/fő; augusztus-november hónapban egyszeri támogatásként plusz: 
8.400 Ft/fő 
 

Óvodáztatási támogatás 
 

A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét 
beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és 
akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll 

A Június-december hónapban pénzbeli támogatásként: 10.000 Ft/fő 

 

 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 
 
Étkezés: az oktatási-nevelési intézményekben a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő tanulók/gyerekek 100% térítési díjkedvezményben részesülnek 
ingyenesen étkeznek. A három és több, vagy tartósan beteg gyermekeket nevelő 
családok, akik nem rendelkeznek gyvk-el, 50%-os kedvezményre jogosultak. 

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 
 
A településen élő gyermekek mindegyike rendelkezik magyar állampolgársággal. 
 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, 
esélyegyenlősége 
 
 
Az egységes településkép is mutatja, hogy nem alakultak ki településünkön 
szegregátumok, a lakások belterületen épültek, külterületen és nem lakóövezetben 
elhelyezkedő lakások nincsenek. Mindenkinek egyformán biztosított a 
közszolgáltatásokhoz, a közműszolgáltatásokhoz, valamint a közösségi közlekedéshez 
való hozzáférés, így a gyermekek esélyegyenlőségének biztosítását a településen élőknek 
a helyi gyermekvédelmi ellátó rendszerhez való hozzáférés ugyancsak biztosított.  
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4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint 
fogyatékossággal élő gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
 
A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet fogalmának meghatározása nem 
egységes a gyermekvédelem területén. A gyvt. szerint hátrányos helyzetű az a gyermek, 
tanuló, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát családi 
körülményei, szociális helyzete miatt megállapították. E csoporton belül halmozottan 
hátrányos helyzetű az a gyermek, akinek a szülője a tankötelezettség beállásának 
időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be. A 
gyermekvédelmi rendszerben meghatározhatjuk a veszélyeztetettségi fokokat, figyelve 
arra, hogy egy-egy gyermek, fiatal több szempontból is érintett lehet. A veszélyeztetettségi 
tényezők, akár halmozottan is jelentkeznek.  
 
Az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások 
és ellátások a helyi önkormányzatok feladata. Egészségügyi ellátás: az egészségügyről 
szóló 1997. évi CLIV. törvény adja, amely előírja, hogy a települési önkormányzat az 
egészségügyi alapellátás körébe gondoskodik:  
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,  
- a fogorvosi alapellátásról,  
- az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 
- a védőnői ellátásról,  
- az iskola-egészségügyi ellátásról.  
 
Az önkormányzat intézményeiben ahol még nem történt meg, folyamatos az 
akadálymentesítés kialakítása az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében. 
 

 

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

 
A védőnő Beregsurány, Beregdaróc és Márokpapi településeken látja el feladatát társulás 
keretében. A védőnő Márokpapi Önkormányzat alkalmazottja. Betöltetlen védőnői státusz 
nincs. Az alábbi táblázatok tartalmazzák az egy védőnőre jutó ellátottak számát. 
 

év védőnői álláshelyek száma 
Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma 

2008 0 0 

2009 1 221 

2010 1 247 

2011 1 209 

2012 1 237 

2013 1 218 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 



 

 34 

 

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

 
A településen gyermek háziorvosi ellátás nem működik. Gyermekorvosi, gyermek 

szakorvosi ellátás Vásárosnaményban és Fehérgyarmaton, 22-22 km-re érhető el. 
Betöltetlen házi gyermekorvosi praxis nincs. 

 

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási 
igényeire (pl. korai fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 
 
A 0-7 éves gyermekek speciális ellátási igényeit a település nem tudja biztosítani. 

 

d) gyermekjóléti alapellátás 

 
A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 14. § (1) bekezdése kimondja: „ A települési 
önkormányzat, a településen élő gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését a 
gyermekjóléti szolgáltatás útján szervezi.” A gyermekjóléti szolgálatok létrehozása és 
működtetése minden település kötelező feladata. A szolgáltatás ingyenes. Az 
esélyegyenlőség elve megköveteli, hogy minden gyermek hozzájusson a törvényben 
meghatározott segítő szolgáltatáshoz, ezért a településen a családgondozónak legalább 
hetente egy alkalommal személyesen jelen kell lennie, ill. a közbeeső időben egyéb 
módon való elérhetősége biztosított kell, hogy legyen.  

Célja: a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban 
történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése és a kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének 
a megelőzése. 

 

A gyermekjóléti szolgálat olyan szolgáltató intézmény, amelynek alapvető feladatai: 

 a segítő munka végzése és más szolgáltatás nyújtása 

 más szervezetek által nyújtott ellátások közvetítése 

 a helyi gyermekjóléti-és védelmi rendszer szervezése 

 közreműködés az önkormányzattal, illetve a gyámhatóságok tevékenységében 

 

A Vásárosnaményi Kistérség Gyermekjóléti Szolgálata 2008. április 1-jétől a Beregi 
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás által alapított (BEREGTÖT) Beregi Többcélú 
Önkormányzati Társulás Kistérségi Fejlesztési Iroda szervezeti keretében – önálló 
szakmai egységként – működik, és biztosítja többek között Tákos önkormányzata 
számára a gyermekjóléti szolgálatot. Fenntartó székhelye: 4800. Vásárosnamény, Tamási 
Á. út 1. 

A tárgyi és személyi feltételek megfelelnek a 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben előírtaknak 

A 2012.évben a szolgáltatás biztosítása zökkenőmentes volt a településen. A Működési 
rend szerint az ügyfélfogadás ideje: minden héten, pénteki napokon történik 8 órától 13 
óráig, illetve sürgős esetben szükség szerint. Egyéb esetekben a telefonon történő 
elérhetőség biztosított. 

A szolgáltatás tartalma nem csak a veszélyeztetett gyermekekre irányul, hanem minden 
családra, illetve kockázati csoportra is a prevenció keretében. 
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A családgondozás szempontjából a gyermekjóléti szolgáltatás célcsoportja a településen 
élő bármely olyan család, amely gyermeket nevel, gyermekvédelmi szakellátásban levő 
gyermeke van, illetve szociális válsághelyzetben levő várandós anya, és kéri, illetve 
elfogadja a gyermekjóléti szolgáltatás segítségét. Ezen kívül minden, a jelzőrendszer által 
segítségre szoruló gyermek és családja, ahol a gyermek veszélyeztetettsége 
valószínűsíthető – még akkor is, ha gyermek (család) a segítséget nem kívánja igénybe 
venni. 

A törvény által előírt jelzőrendszernek minden településen kell, hogy legyen olyan tagja, 
aki szükség esetén elindítja a segítő folyamatot. 

A gyermekjóléti szolgálat alapvető feladata az észlelő és jelzőrendszer működtetése, 
amely lehetővé teszi a gyermekeket általában veszélyeztető okok feltárását, valamint az 
egyes gyermek veszélyeztetettségének időben történő felismerését. 

A jelzőrendszer tagjai mindennapi kapcsolatban állnak a potenciális kliensekkel, első 
kézből szerzik benyomásaikat a gyermekek helyzetéről. Segítségükkel tudunk 
információhoz jutni az általunk még nem ismert családokról. A település életének 
figyelemmel kísérése nem képzelhető el a jelzőrendszer közreműködése nélkül. 

 

A jelzőrendszer tagjai: 

 a védőnők, a gyermekorvosok, 

 az óvodák, iskolák gyermek- és ifjúságvédelmi felelősei, 

 a Családsegítő Szolgálat családgondozói, 

 a Nevelési Tanácsadó munkatársai, 

 Rendőrség munkatársai, 

 az Ügyészség munkatársai, 

 a Bíróság munkatársai, 

 az Egyházak,  

 az Alapítványok, valamint  

 más civil szervezetek. 

 

Az esetek nagy része nem a gyermek és a családja önkéntes jelentkezésével indul, 
hanem a jelzőrendszer tagja hívja fel a figyelmet a család problémájára. Vannak jelzések, 
amiből nem lesz gondozási eset, de a családdal legalább egyszer-kétszer fel kell venni a 
kapcsolatot, hogy a jelzett probléma megoldódjon  

 

A gyermekjóléti szolgálat a gyermek veszélyeztetettségével kapcsolatos jelzést fogadja és 
a probléma jellegéhez a veszélyeztetettség mértékéhez a család szükségleteihez igazodó 
intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve megszüntetése 
érdekében.  

 

A jelzőrendszer együttműködésének elősegítése, tevékenységük összehangolása 
érdekében a gyermekjóléti szolgálat esetmegbeszélést tart.  

 

Ennek három speciális formája van:  

1. Esetkonferencia – egy adott család ügyében az érintett szakemberek bevonásával 
tartott megbeszélés. 

2. Esetkonzultáció – egy adott család ügyében egy-egy társintézmény szakemberével 
tartott megbeszélés. 

3. Szakmaközi megbeszélés – a gyermekjóléti szolgálat és a szakmák képviselői 
közötti szakmai megbeszélés, előre meghatározott témakörben. 
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A gyermekjóléti szolgálat olyan szolgáltató intézmény, amelynek alapvető feladatai: 

 a segítő munka végzése és más szolgáltatás nyújtása 

 más szervezetek által nyújtott ellátások közvetítése 

 a helyi gyermekjóléti-és védelmi rendszer szervezése 

 közreműködés az önkormányzattal, illetve a gyámhatóságok tevékenységében 

Az esetek nagy része nem a gyermek és a családja önkéntes jelentkezésével indul, 
hanem a jelzőrendszer tagja hívja fel a figyelmet a család problémájára. Vannak jelzések, 
amiből nem lesz gondozási eset, de a családdal legalább egyszer-kétszer fel kell venni a 
kapcsolatot, hogy a jelzett probléma megoldódjon  

 

A gyermekjóléti szolgálat alapvető feladata az észlelő és jelzőrendszer működtetése, 
amely lehetővé teszi a gyermekeket általában veszélyeztető okok feltárását, valamint az 
egyes gyermek veszélyeztetettségének időben történő felismerését. 

A jelzőrendszer tagjai mindennapi kapcsolatban állnak a potenciális kliensekkel, első 
kézből szerzik benyomásaikat a gyermekek helyzetéről. Segítségükkel tudunk 
információhoz jutni az általunk még nem ismert családokról. A település életének 
figyelemmel kísérése nem képzelhető el a jelzőrendszer közreműködése nélkül. 

 

2012-ben szóbeli, telefonos, írásbeli jelzések több esetben érkeztek, melyek egy-egy 
család esetében a gondozás ideje alatt is többször megismétlődött.  

Esetjelzések száma: 102. 

 

A segítségnyújtás elsődleges módját az alapellátásban történő családgondozás jelenti. A 
családgondozás mindenkor a segítő kapcsolatra épül, melynek alapja a közös 
együttműködés.  

 

Célja: a gyermek segítése, támogatása abban, hogy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 
fejlődésének veszélyeztető körülményei megszűnjenek. 

Azonnali változást és gyökeres problémamegoldást nem várhatunk, hiszen a 
családgondozás hosszú folyamat. A komplex jellegű segítő tevékenység a teljes családi 
rendszerre kiterjed, problémamegoldásának javítását szolgálja. A tevékenység maga 
széles körű, de a megoldásban az ún. „kis lépések” elve érvényesül. Csak olyan ütemben 
történik a haladás, ahogy a család képes az együttműködésre. Ennek alapja a család, az 
egyén értékrendje, amely ha különböző mértékben is, de ütközik a családgondozó által 
képviselt értékekkel, normákkal, ezért kezdetben csak olyan feladatokat tűz ki a Szolgálat, 
amely az ügyfél számára is fontos. Olyan normákat próbál közvetíteni felé, melyekkel ő 
maga is tud azonosulni, így felhasználható saját motiváltsága. Fontos, hogy a család 
érezze, ez az együttműködés az ő érdekét szolgálja. 

 

e) gyermekvédelem 

 
A Gyermekvédelmi Törvény céljai és alapelvei, valamint a törvényben megfogalmazott 
gyermeki jogok minden gyermekre egyformán érvényesek. A törvény olyan ellátórendszer 
kiépítését írja elő, mely a gyermekek különös védelmét szolgálva képes minden gyermek 
sorsát, igényeit és szükségleteit figyelemmel kísérni, szükség esetén számukra 
megfelelően és hatékonyan segítséget nyújtani. Így biztosítja az állam a gyermekek 
számára azt az alkotmányos jogot, mely szerint: „A Magyar Köztársaságban minden 
gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom részéről arra a védelemre és 
gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges.” 
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A helyi gyermekvédelmi ellátórendszer szolgáltatásokkal, támogatásokkal segíti az arra 
rászoruló családot a gyermek nevelésében, megfelelő támogatások és szolgáltatások 
nyújtásával, elérhetőségével. A helyi rendszer működtetésének fő feladata, célkitűzése, 
hogy a veszélyeztetettség kialakulását megelőzze. A megelőző tevékenység a teljes 
szolgáltató rendszert átfogó: köznevelési, egészségügyi, szociális, közművelődési és sport 
intézményhálózaton keresztülvalósul meg, ami az egyes ágazatok megfelelő színvonalú 
együttműködésén alapul. Településünkön a gyermekvédelmi alapellátásokhoz, mindenki 
számára biztosított az egyenlő hozzáférés, a gyermekvédelem minden gyermekekkel 
foglalkozó intézményben, szakmai programban jelen van.  

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 
 

Gyermekek átmeneti gondozása: 

 

Önkormányzatunk önálló intézményt e feladat ellátására nem tart fenn, a feladat 
ellátásáról a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattal 2009. évben, 5 éves 
időtartamra kötött ellátási szerződés útján gondoskodik.  

 

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

 

A szabadidő hasznos eltöltésére a település központjában lévő parkban kicsik és nagyok 
megtalálják a sport és játék lehetőségét, a sportpályán futballozási,futási lehetőség mellett 
kézilabda és kosárlabda pálya is várja az érdeklődőket, 

Minden gyermek joga a szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetősége. Kis település lévén 
nem igazán jelentős a sport és szabadidős tevékenység gyakorlása. Óvodán belül az 
óvodás korú gyermekek egészségre nevelése valósul meg, szabadidős programokat 
szervezünk a gyerekek részére.  

 

 

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

A településen nyári gyermekétkeztetés működik. Az oktatási-nevelési intézményekben a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók/gyerekek 100% térítési 
díjkedvezményben részesülnek. Ingyenesen kapják a tankönyveket, ingyenesen étkeznek 
a három és több, vagy tartósan beteg gyermekeket nevelő családok akik nem 
rendelkeznek gyvk-el, 50%-os kedvezményre jogosultak minden ellátásból. 

 

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

 
A településen az eddigiek során még nem volt ilyen eset. 

 

j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
az ellátórendszerek keretein belül 
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Mikulásra minden 0-14 éves korú gyermek Mikulás csomagot kapott, melyet az 
önkormányzat finanszírozott. 
 
2012-2013-ban és nagy valószínűséggel az idei évben is lehetőség nyílik tanév kezdéskor 
az általános iskolások, a továbbtanuló diákok: középiskolások, főiskolások, egyetemisták 
természetbeni támogatásban történő segítésére is. 
 

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

 
A téma elemzésénél elsősorban abból kell kiindulni, hogy mely gyermekek minősülnek 
kiemelt figyelmet igénylő tanulóknak. Az Nkntv. 4. §-ának 13. pontja értelmében – jelenleg 
- kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló 
(SNI), beilleszkedési, a tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló (BTMN), 
valamint a kiemelten tehetséges gyermek, tanuló. 

 

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

 
A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek ellátása mind az óvoda, 
mind az iskola esetében integráltan történik.  

Az óvodában a kiemelt figyelmet igénylő tanulók nevelése a gyermek életkorától és 
állapotától függően a többi gyerekkel integráltan azonos óvodai csoportban, logopédus 
óraadó biztosításával a szakértői véleményben meghatározott óraszámban, a megjelölt 
fejlesztési feladatok elvégzésével történik 

 

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. 
iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma 
stb.) 
 
A Pedagógiai Szakszolgálat Vásárosnaményban működik. A Nevelési Tanácsadó 
szakemberei a helyi óvodában és a körzeti iskolában minden tanévben elvégzik a 
szűréseket a gyermekeknél, és a beszédhibás vagy fejlesztésre szoruló illetve iskola 
éretlen gyermekeket kiszűrik.  
Az óvodában és az iskolában az eredménytől függően logopédiai segítséget nyújtanak a 
speciális fejlesztést igénylő beszédhibás gyerekeknek, így a szülőknek nem kell beutazni 
a gyerekekkel. Pszichológushoz be kell menni Vásárosnaményba. A 2012-es évben 
jelentősebb probléma nem volt, ami miatt a Nevelési Tanácsadó szakembereinek a 
segítségét igénybe kellett volna venni. 
 

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

 
A településen az oktatás és képzés területén nincs jogellenes elkülönítés és szegregáció.  
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d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az 
oktatás hatékonyságában mutatkozó eltérések 
 
Az általános iskolában a tanulók eredményességének egyik mutatószáma a versenyeken 
való részvételek, illetve annak eredményei. Gyermekeink eredményeiről minden esetben 
értesülünk.  

 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
 
Az óvodában és az iskolában minden esetben tájékoztatják a gyermekek szülőit az 
ingyenes étkezési lehetőségekről, valamint az óvodáztatás támogatásról.  
 
A gyermekvédelmi munkatárs az osztályfőnökökkel együtt a szociálisan hátrányos 
helyzetű tanulók részére igyekszik megtalálni – a szűkös lehetőségek ellenére is - a 
felzárkóztatás, segítés módját, mellyel enyhül a tanuló szociális hátránya. A 
Vásárosnaményi Nevelési Tanácsadó szakemberei minden tanévben kijönnek a helyi 
óvodába és helyben végzik el a szűréseket a gyermekeknél, hogy a beszédhibás vagy 
fejlesztésre szoruló illetve iskola éretlen gyermekeket kiszűrjék. 
A 2012-es évben jelentősebb probléma nem volt, ami miatt a Nevelési Tanácsadó 
szakembereinek a segítségét igénybe kellett volna venni. 
Az iskolában a napi oktatási-nevelési feladatokon túl tehetséggondozást, felzárkóztatást 
végeznek, a tanulási zavarokkal küzdő gyerekekkel pedig speciális végzettségű 
pedagógus foglalkozik az esélyegyenlőségük megteremtése érdekében. 
Az osztályfőnök véleménye és kérése alapján a szülő hozzájárulásával minden osztályból 
kiszűrik a Nevelési Tanácsadó szakemberei azokat a gyerekeket, akik tanulási, 
magatartási (vagy mindkettő) zavarokkal, beszédhibával küzdenek és ezek a gyerekek 
logopédiai valamint fejlesztő pedagógiai képzésben részesülnek az egész tanév ideje alatt 
(szeptembertől-május végéig) heti rendszerességgel.  
 
 
A fejlesztésre a szülőnek nem kell elvinni a gyermekekét a Pedagógiai Szakszolgálathoz, 
hanem a szakemberek jönnek az iskolába, ahol személyre szabottan foglalkoznak a 
gyermekekkel. Ezen túl az oktatási intézménynek saját fejlesztő pedagógusa is van, aki 
még ezekkel a gyerekekkel szintén foglakozik külön óraszámban.  
Az SNI-s tanulókhoz hetente utazó gyógypedagógus jár ki az iskolába.  
 

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek 
meghatározása. 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek 

a HH-s és a HHH-s tanulók számához és 
arányához viszonyítva kevesen vesznek 

részt az ösztöndíj- vagy tehetséggondozó 
programokban  

az esélyteremtő programokban résztvevő 
gyermekek számának növelése  

 

A veszélyeztetett kiskorú gyermekek  
száma növekvő tendenciát mutat.  

Gyermekek veszélyeztetettségének 
megelőzése kulturált szabadidős programok 

szervezésén keresztül  
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 
 

A település népességének nemek szerinti összetételére évek óta a nők többségi jelenléte 
figyelhető meg. A 2012. évi adatok szerint az állandó népességben a nők aránya 56%-
ban, a férfiak 44%-ban vannak jelen. A népesség nemek szerinti megoszlását az életkor 
függvényében vizsgálva helyi szinten is kimutatható, hogy a nők átlagosan magasabb 
életkort érnek meg, mint a férfiak. Jelentős a településen az egyedül álló, idősebb női 
korosztály létszáma.  

 

2. számú táblázat - Állandó népesség     

  
fő % 

nők férfiak összesen nők férfiak 

nő 338 301 639 53% 47% 

0-2 évesek           

0-14 éves 52 54 106 49% 51% 

15-17 éves 15 14 29 52% 48% 

18-59 éves 184 193 377 49% 51% 

60-64 éves 21 15 36 58% 42% 

65 év feletti 66 25 91 73% 27% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR      

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 
 

Településünkön a nyilvántartott férfi álláskeresők száma évek óta meghaladja a 
nyilvántartott női álláskeresők számát, bár az utóbbi években a két nem közötti eltérés 
csökken. 

 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

év 

Munkavállalási korúak 
száma 

Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2008 187 198 n.a. n.a. 42 31 
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2009 162 201 n.a. n.a. 43 35 

2010 199 207 n.a. n.a. 36 30 

2011 202 210 n.a. n.a. 31 39 

2012 222 220 n.a. n.a. 32 46 

2013      290      220 n.a. n.a. 18       18 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 

 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  
 
Önkormányzatunk a 3.2.3. fejezetben már ismertetett Start munkaprogramokban tudja 
leginkább segíteni a nők elhelyezkedését. A Start munkaprogramokban részt vevők 42%-a 
nő. 

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 
A női munkavállalók körében szintén magas az alapfokú végzettséggel rendelkezők 
száma.  
Ugyancsak jelentős azon női álláskeresők száma, akik rendelkeznek ugyan szakiskolai 
végzettséggel, azonban azok jellege olyan, amelyet nem tudnak megfelelően hasznosítani 
a munkaerőpiacon (vagy, mert a képzettségre nincs kereslet a településen, vagy éppen a 
fordítottja, túlkínálat van belőle). 

 

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

 
Nincs hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén.  

 

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő 
szolgáltatások (pl. bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, 
férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát 
munkahelyi megoldások stb.) 
 
A kisgyermeket nevelő nők esélyeit a szolgáltatási hiányosságok alapvetően rontják. A 
kisgyermekesek munkaerő-piaci esélyeinek tekintetében elsődleges, hogy a településen 
nincs bölcsőde. A bölcsőde hiányát enyhíti, hogy az óvoda a 2,5 éves gyermekeket is 
tudja fogadni a településen. 
 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 
 

Településünkön folyamatosan csökken a várandós anyák és a gyermekek száma, ami 
egyrészt annak köszönhető, hogy jelentős azon családok száma, amelyek meggondolják, 
hogy második, harmadik gyermeket merjenek-e vállalni, másrészt a fiatalok a 
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munkalehetőség hiánya miatt még a családalapítás előtt, vagy kisgyermekes családként a 
munkalehetőség reményében elköltöznek. A védőnő maximálisan ellátja feladatát, és már 
a fiatal párokkal elbeszélget, a családalapításról, gyermekek vállalásáról. Foglalkozik a 
várandós anyukákkal, segíti őket felkészíteni az anyaságra.  

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

év védőnők száma 
0-3 év közötti gyermekek 

száma 
átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2008 1 19 19 

2009 1 21 21 

2010 1 17 17 

2011 1 16 16 

2012 1 18 18 

2013 1 24 24 

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 
A tapasztalatok szerint a nőket, illetve a családokat érő erőszakos cselekedetek nagy 
része ma még felderítetlen, az erőszak jelentős része a családban marad.  
Ilyen esetről az önkormányzatnak nincs tudomása valamint nem érkezett erre 
vonatkozóan sem bejelentés sem hivatalos feljelentés. 

 

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

 

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatás a településen nincs. Évekre visszamenőleg 
ilyen jellegű probléma nem merült fel a településen. 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 
Az önkormányzat jegyzője, illetve a közös önkormányzati hivatal, a közös óvoda dolgozói 
egy fő kivételével nők. A közfoglalkoztatottak több mint felét ugyancsak nők teszik ki. 
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5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és 
felszámolásukra irányuló kezdeményezések 
 
A család és a karrier összeegyeztetése nem könnyű. A nők nehezebb helyzetben vannak, 
mint a férfiak, mert a munka mellett ott van a család és a háztartás is. Ahhoz, hogy 
mindkét helyen megállják a helyüket jó szervezőkészségre, hatalmas kitartásra és 
elszántságra van szükségük.  
A roma nők, a kisgyermeket nevelő, a sokgyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelő 
anyák, valamint az 50 év feletti nők különösen, többszörösen is hátrányos helyzetben 
vannak a munkaerőpiacon. A munkanélküliség aránya körükben magasabb, ez 
össztársadalmi probléma, amelyen komplex programokkal lehet enyhíteni. 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek 
meghatározása. 

 
 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

- a munkanélküliség aránya a nők esetében 
magasabb,  
- a gyermekét egyedül nevelő vagy több 
gyermeket nevelő család  
esetében a szegénység kockázata 
magasabb,  
 

- képzési programokhoz történő 
hozzáférések elősegítése,  
- közfoglalkoztatás 
- célzott támogatások körének kialakítása, 
adományok gyűjtése. 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi 
helyzete, demográfiai trendek stb.) 
 
A település lakosságának életkor szerinti megoszlásában az idősek növekvő aránya tűnik 
ki.  
Településünkön a természetes fogyás-szaporodás tükrében természetes fogyást 
figyelhettünk meg, amely veszélyezteti a település társadalmi korosztályi egyensúlyát.  
 

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

év 
nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő férfiak 
száma 

nyugdíjban, nyugdíjszerű 
ellátásban részesülő nők 

száma 
összes nyugdíjas 

2008 77 115 192 

2009 73 108 181 

2010 70 106 176 

2011 67 104 171 

2012 64 102 166 

2013 62 104 166 

 
 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 

Az időskorú népesség nemek közötti megoszlása igen érdekes jelenséget mutat. Ez a 
jelenség az egész országban megfigyelhető, és a nők hosszabb élettartamára vezethető 
vissza.  

Az időskorúak helyzetét jelentősen befolyásolja a családi állapotuk, amely alapján 
megfigyelhető, hogy korban előrehaladva fokozatosan csökken a házasok, és növekszik 
az özvegyek aránya. Településünkön az egyedül élő idősek aránya igen magas. Az idős 
emberek nagy része magányosnak érzi magát, hiszen sokszor egyedül marad, unatkozik, 
e kettő által izolálódik, amely a szellemi és fizikai aktivitás hanyatlásához vezet, így 
önellátási képessége beszűkül, elesettség érzete folyamatosan erősödik. Ezen problémák 
láncolata sok embernél pszichés megbetegedéseket okoz. 

 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 
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Településünkön a 61 év feletti regisztrált munkanélküliek száma 2012 előtt 0 fő, 2012-

ben 1 fő volt.  

 

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

 
Tapasztalataink szerint az egészséges nyugdíjasok szívesen végeznének valamilyen 
jövedelemkiegészítő tevékenységét (egyrészt, hogy jövedelmi viszonyaikon javítsanak, 
másrészt, hogy az elszigeteltségük csökkenjen), azonban erre gyakorlatilag semmilyen 
esélyük sincs, a térség igen kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzete miatt. Többen kiveszik 
részüket az unokák nevelésében, támogatást nyújtva ezzel a fiataloknak. Megfigyelhető, 
hogy hasznosan szeretnék elfoglalni magukat, részt vesznek a fejlődésben, többen 
közülük részt vesznek a már többször szervezett számítógépes tanfolyamokon. Nyugdíjas 
klubba járnak, énekléssel, vagy a férfiak kártya partikkal, olvasással, tv nézéssel ütik el az 
időt. 

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 
 

A településen a foglalkoztatás területén nincs tudomásunk hátrányos 
megkülönböztetésről. 

 

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

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való 
hozzáférése 

 
Általánosságban leszögezhető, hogy az egészségügyi, szociális, közművelődési és egyéb 
szolgáltatások a település minden lakója részére, így az időskorúak részére is biztosított.  
A legfőképpen időseket érintő tevékenységek az alábbiakra terjed ki: 
  
Házi segítségnyújtás: a házi segítségnyújtás keretében a napi 4 órát meg nem haladó 
gondozási szükséglettel rendelkező igénybe vevő részére saját lakókörnyezetében 
biztosítják az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. Így a házi gondozó 
feladata az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzése, az önálló életvitel 
fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában 
való közreműködés.  

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

év 64 év feletti lakosság száma 

nappali 
ellátásban 
részesülő 

időskorúak 
száma 
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fő fő % 

2008 96 20 21% 

2009 95 29 31% 

2010 93 30 32% 

2011 90 31 34% 

2012 91 18 20% 

2013 104 18 17% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 
A településen évek óta működik a nyugdíjas klub nagyon sikeresen és eredményesen. Az 
egész országot bejárják műsoraikkal, táncolnak, énekelnek és összetartják a település 
idősebb korosztályát.  

 

c) idősek informatikai jártassága 

 
Az elszigetelődés problematikáját jelentősen enyhítené, ha az idősek informatikai 
jártassága növekedne. Egy idei évben végzett helyi felmérés szerint 35 megkérdezett 
időskorúból 20 fő nem tudja használni a számítógépet, nem tudja mi az az internet. Pedig 
az internet használata segíthetne az időskorúaknak az elszigeteltség megszüntetésében, 
saját családjuk fiatal(abb) tagjaival való kapcsolattartásban, valamint abban, hogy lépést 
tartsanak a változásokkal. Megfigyelhető azonban e rétegnél az érdeklődés a technika 
iránt, mivel több alkalommal indult a könyvtárban számítógépes alapfokú tanfolyam, 
melyen ebből a korosztályból is többen részt vettek. 

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma 

év időskorúak járadékában részesülők száma 

2008 0 
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2009 0 

2010 0 

2011 1 

2012 1 

2013 1 

 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 

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

 

Az időskorúak egyre gyakrabban válnak bűncselekmény áldozatává. Ez a jelenség 
településünkön nem fordult elő, megfelelő óvintézkedéssel igyekszünk megtenni mindent 
az időskorúak védelmében. A településen a biztonságra a polgárőrség valamint a házi 
segítségnyújtó szolgálaton tevékenykedők is vigyáznak. 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek 
meghatározása. 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Magas az egyedül élő idősek aránya.  
 

Az idősek aktivitását, közösségi életét célzó 
programok szervezése.  

 

Áldozattá válás esélye nagy. Megfelelő 
közbiztonság biztosítása  

 

Idősek személyes környezetének, 
otthonának védelmét szolgáló intézkedések 

bővítése.  
- Polgárőrség szerepének megerősítése, 

együttműködés kiterjesztése a 
rendőrséggel  

 

Alacsony informatikai jártasság  
 

Informatikai kompetenciák fejlesztése  
 

 



 

 48 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

A fogyatékos emberek a magyar társadalom leghátrányosabb helyzetű csoportjai közé 
tartoznak, hiszen a fogyatékos személyek jelentős részének helyzetét nem csupán saját 
egészségi állapota, hanem a társadalmi előítéletek, valamint az akadálymentesség hiánya 
is jelentősen nehezíti. A 2011. évi népszámlálás adatai szerint több mint 561 ezer 
fogyatékossággal élő ember él Magyarországon, vagyis a fogyatékkal élők a népesség 
több mint 5,6 %-át teszik ki. A népesség fogyatékosság-típus szerinti megoszlását 
vizsgálva elmondhatjuk, hogy a legjelentősebb a mozgáskorlátozottak aránya, őket követik 
a látássérültek és a hallássérültek, majd pedig az értelmi fogyatékosok. 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, 
sajátos problémái 
 

a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága 
(pl. védett foglalkoztatás, közfoglalkoztatás) - b) hátrányos 
megkülönböztetés a foglalkoztatás területén - c) önálló életvitelt 
támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 
 
 
Településünkön a fogyatékkal élőkre vonatkozóan sajnálatos módon nem állnak 
rendelkezésre olyan mérhető statisztikai adatok, amelyek alapján reális képet lehetne 
alkotni a fogyatékkal élők lakhatási, egészségügyi, foglalkoztatási helyzetéről. A csoport 
esélyegyenlőségének megteremtése érdekében a jövőben szükségesnek látjuk egy olyan 
átfogó felmérés elvégzése, amelyből kitűnik a településen fogyatékossággal élő 
személyek száma, jellemzői, problémái. Ezt követően feladatunk olyan környezet 
működtetése, hogy a fogyatékossággal élő személyek is egyenlő esélyekkel 
érvényesülhessenek a mindennapi élet valamennyi területén. 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, 
kedvezményei 
 

A szociális ellátásokat igénybe vevők között nagy valószínűséggel jelen vannak fogyatékos 
személyek is, nyilvántartásban azonban csak az alanyi jogon közgyógyellátásban részesülők 
(2012. évben 22 fő) szerepelnek. 

 

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

A közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése folyamatos, tervezendő a 
jövőben megnyíló pályázati lehetőségek befogadása és a pályázati anyag elkészítése. A 
hatályos jogszabályoknak megfelelően új beruházás, felújítás akadálymentesített 
környezet biztosításával történik. Az Önkormányzat tulajdonában lévő járdák, 
zöldterületek, játszóterek felújítása során gondoskodunk a hozzáférés 
akadálymentességének biztosításáról. 
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a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek 
akadálymentesítettsége 
 
Önkormányzati tulajdonban lévő középületek nem akadálymentesítettek. 

 
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való 
hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és kommunikációs 
akadálymentesítettsége 
 
Ezen lehetőségek a településünkön nem akadálymentesítettek. 

 
c) munkahelyek akadálymentesítettsége 
 
Településünkön a munkahelyek nem akadálymentesítettek. 

 
 
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 
 
 
Településünkön a közösségi közlekedés, járdák, parkok nem akadálymentesítettek. 

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

 
f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
 
Településünkön ezen célcsoportot érintő hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások 
nincsenek. 

 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek 
meghatározása 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

nem rendelkezünk releváns adatokkal a 
fogyatékkal élők számára és helyzetére 

vonatkozóan  
 

adatbázis létrehozása a fogyatékkal élők 
számára és helyzetére vonatkozóan  

 

Az önkormányzati és más lakosságot 
szolgáló épületek nem teljes körűen 

akadálymentesítettek. 

Az önkormányzati és más lakosságot 
szolgáló épületek teljes körű 

akadálymentesítése pályázati és egyéb 
forrásból. 
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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.) 
 

Településünkön az alábbi civil szervezet működik: 

 

- Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub 

 

A klub tagjai elsősorban hagyományápolással, kulturális tevékenyéggel foglalkoznak. 

 

 

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor 
közötti partnerség bemutatása 
 
Az önkormányzat és az egyházak (református, katolikus) kapcsolata példaértékűnek 
mondható.  

 

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

 
A környező települések és a területi társulásokkal kialakított partnerség és jó kapcsolat 
jellemzi a jó együttműködést.  
 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos 
esélyegyenlőségi tevékenysége 
 
Nemzetiségi Önkormányzat településünkön nem működik. 

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 
tevékenysége 

 
A településen működő civil szervezet célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 
tevékenységei az alábbi területeket érinti: 

  
- hagyományőrzés, kulturális tevékenységek.  

 

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

For-profit szereplők a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában nem vesznek részt. 

 



 

 51 

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 előkészítésben részt vettek a településen dolgozó egészségügyi, 
gyermekjóléti, köznevelési, közművelődési és szociális szakemberek. Módszere a 
személyes és online kapcsolattartás az egyes esélyegyenlőségi csoportokkal kapcsolatos 
problémák feltárására, majd program tervezet véleményezésére koncentrálódott.  
 

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

A helyzetelemzés elkészítésében aktívan résztvevők lehetőségük szerint saját 
eszközeiken keresztül tájékoztatják a lakosságot az esélyegyenlőség területén tett 
lépésekről, illetve visszacsatolást kapnak a lakosság részéről történő észrevételekről, 
kérésekről. 

A település helyi esélyegyenlőségi programja a polgármesteri hivatalban mindenki 
számára elérhető. 
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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 

Mélyszegé
ny-ségben 
élők 

- magas a tartós munkanélküliek 
aránya,  
- a hátrányos helyzet sok esetben 
több generáción keresztül öröklődik,  
- a mélyszegénységben élők nagy 
része az egészségügyi ellátást nem 
veszik igénybe - települési 
közösségek erősítése, a település 
megtartó erejének növelése 

- közfoglalkoztatás 
- a tendencia visszaszorítása a 
munkahelyteremtés elősegítésén 
keresztül,  
- felzárkóztatási és fejlesztési 
programok felkutatása és 
működtetése,  
- az egészségtudatos gondolkodás 
ösztönzésének elősegítése,  
- települési rendezvények, 
közösségek létrehozása 

Gyermeke
k 

a HH-s és a HHH-s tanulók 
számához és arányához viszonyítva 
kevesen vesznek részt az ösztöndíj- 
vagy tehetséggondozó 
programokban  
- a veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek  
száma növekvő tendenciát mutat,  

- az esélyteremtő programokban 
résztvevő tanulók számának 
növelése,  
- gyermekek 
veszélyeztetettségének 
megelőzése kulturált szabadidős 
programok szervezésén keresztül  

Idősek 

- magas az egyedül élő idősek 
aránya,  
- áldozattá válás esélye nagy,  
- alacsony informatikai jártasság,  

- az idősek aktivitását célzó 
programok szervezése,  
- idősek személyes környezetének, 
otthonának védelmét szolgáló 
intézkedések bővítése,  
- informatikai kompetenciák 
fejlesztése,  

Nők 

- a munkanélküliség aránya a nők 
esetében magasabb,  
- a gyermekét egyedül nevelő vagy 
több gyermeket nevelő család  
esetében a szegénység kockázata 
magasabb,  
 

- képzési programokhoz történő 
hozzáférések elősegítése,  
- közfoglalkoztatás 
- célzott támogatások körének 
kialakítása, adományok gyűjtése. 
 

Fogyatékk
al élők 

nem rendelkezünk releváns 
adatokkal a fogyatékkal élők 

számára és helyzetére vonatkozóan  

adatbázis létrehozása a 
fogyatékkal élők számára és 

helyzetére vonatkozóan  



 

 53 

Az önkormányzati és más 
lakosságot szolgáló épületek nem 

teljes körűen akadálymentesítettek. 

Az önkormányzati és más 
lakosságot szolgáló épületek teljes 
körű akadálymentesítése pályázati 

és egyéb forrásból 

 

A beavatkozások megvalósítói 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Mélyszegén
y-ségben 
élők 

- a tendencia visszaszorítása a 
munkahelyteremtés elősegítésén 
keresztül,  
- felzárkóztatási és fejlesztési 
programok felkutatása és 
működtetése,  
- az egészségtudatos gondolkodás 
ösztönzésének elősegítése  
- települési rendezvények, 
közösségek létrehozása 

Felelős: polgármester,  
Partnerek: Munkaügyi Hivatal  
Felelős: polgármester  
Partnerek: gyermekjóléti szolgálat  
Felelős: polgármester  
Partnerek: felnőtt és gyermek 
háziorvosok, védőnők  

Gyermekek 

- gyermekek veszélyeztetettségének 
megelőzése kulturált szabadidős 
programok szervezésén keresztül  
- források felkutatása az Alternatív 
Klub további működtetéséhez  

Felelős: polgármester, jegyző 
Partnerek: Óvoda, családgondozók, civil 
szervezetek  

Idősek 

- az idősek aktivitását célzó 
programok szervezése,  
- idősek személyes környezetének, 
otthonának védelmét szolgáló 
intézkedések bővítése,  
- informatikai kompetenciák 
fejlesztése,  

Felelős: polgármester  
Partnerek: civil szervezetek  
Felelős: polgármester  
Partnerek: Rendőrség, civil szervezetek  
Felelős: polgármester 
Partnerek: civil szervezetek  

Nők 

- képzési programokhoz való 
hozzáférés elősegítése,  
- célzott támogatások körének 
kialakítása, adományok gyűjtése 

Felelős: polgármester  
Partnerek: Munkaügyi Hivatal, civil 
szervezetek  
Felelős: polgármester  
Partnerek: családgondozók, civil 
szervezetek  

Fogyatékkal 
élők 

- adatbázis létrehozása a 
fogyatékkal élők számára és 
helyzetére vonatkozóan,  
- munkahelyek megkeresése és 
azok figyelmének felhívása a 
fogyatékkal élők foglakoztatásának 
lehetőségére  

Felelős: jegyző  
Partnerek: lakosság, civil szervezetek  
Felelős: polgármester  
Partnerek: Munkaügyi Hivatal  

 

Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák a korábbi évek gyakorlata szerint éljenek 
együtt a település lakóival. 
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Fontos számunkra, hogy a mélyszegénység ne jelenjen meg a településünkön. 
Kiemelt területnek tartjuk a hátrányos helyzetű gyerekek a települési átlag 
életszínvonalához való felzárkóztatását. 
Folyamatosan odafigyelünk az idősek közötti életszínvonalbeli különbségek 
csökkentésére. 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a munkanélküliség csökkentését. 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők közszolgáltatásokhoz, középületekhez, 
információhoz való hozzáférés megkönnyítésére. 

Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Intézkedés címe: 
Akadálymentesített település  
 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

Hiányzó, nem megfelelő, nem az igények szerint rangsorolt 
akadálymentesítettség  
 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

RÖVIDTÁVÚ: A lakosságot kiszolgáló intézmények részleges 
akadálymentesítése közfoglalkoztatás keretében. Akadálymentes 
feljutás munkálatainak elvégzése. Pénzforrás felkutatása.  
KÖZÉPTÁVÚ: Ajtók, küszöbök, vizes blokk akadálymentesítése. 
HOSSZÚTÁVÚ: A településen lévő összes közintézmény teljes körű 
akadálymentesítése.  
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

1. Felkérni a nem önkormányzati intézményeket az 
akadálymentesítésre. Pályázatok figyelése, benyújtása 

Résztvevők és 
felelős 

Polgármester, jegyző  
 

Partnerek Közfoglalkoztatottak. 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Rövidtávú: 2016. december 31.  
Hosszú távú: 2018. december 31. 

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

A teljes település intézményeinek, közterületeinek 
akadálymentesítése. Tervezés, terv dokumentáció Fogyatékkal élők 
nagyobb számú részvétele a közéletben  
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

folyamatos pályázat figyelés, közmunka pályázatok 

Szükséges 
erőforrások 

pályázati források, költségvetés, munkaerő 
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Intézkedés címe: 
Mélyszegénységben élők minél nagyobb számú foglalkoztatása  
 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

Egyre növekvő munkanélküliség 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

RÖVIDTÁVÚ: Minden közfoglalkoztatási lehetőség kihasználása. 
KÖZÉPTÁVÚ: Folyamatos hosszú távú közfoglalkoztatási 
pályázatok benyújtása. 
HOSSZÚTÁVÚ: A mezőgazdasági mintaprogram önfenntartóvá 
tétele, szociális szövetkezet alakítása, minden dolgozni szándékozó 
részére munkahely biztosítása. 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Kapcsolattartás a munkaügyi központtal. Folyamatos pályázat 
figyelés és készítés. Közfoglalkoztatás keretében megtermelt 
termékeknek piac keresése. 
 

Résztvevők és 
felelős 

Polgármester 
 

Partnerek Munkaügyi központ.  

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Rövidtávú: 2015. december 31.  
Középtávú: 2016. december 31. 
Hosszú távú: 2018. december 31. 

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

Foglalkoztatást helyettesítő ellátások jelentős csökkenése. 
Lakosság életszínvonalának javulása.  
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

folyamatos pályázat figyelés, közmunka pályázatok 

Szükséges 
erőforrások 

pályázati források. Értékesített terméke ellenértéke. 

 

Intézkedés címe: 
Egyedülálló idősek életkörülményeinek feltérképezése  
 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

Sok az idős egyedülálló (65 év feletti) ember településünkön  
 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és  

RÖVIDTÁVÚ: Közösségi programok szervezése. 
KÖZÉPTÁVÚ: Bűnmegelőzési programok szervezése.  
Busz beszerzés a közösségi programok megvalósítása érdekében. 
. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 

Igényfelmérés, nyugdíjas estek megszervezése, bűnmegelőzési 
előadások megszervezése. 
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szedve 

Résztvevők és 
felelős 

Polgármester, jegyző  
 

Partnerek 
Nyugdíjasok, önkormányzat, rendőrség, házi segítségnyújtó  
. 

Határidő(k) 
pontokba szedve 

Rövidtávú: 2015. december 31.  
Középtávú: 2016. december 31. 
Hosszú távú: 2018. december 31. 

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

Elégedettségi kérdőívek. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Folyamatos kapcsolattartás 

Szükséges 
erőforrások 

költségvetés, házi gondozás, önkormányzati tulajdonú termek 

 

Intézkedés címe: A gyermekek életszínvonalának figyelemmel kísérése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Átlagban csökken a gyermekek életszínvonala 
 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

Az átlag alatti életszínvonalú gyermekek figyelemmel kísérése 
óvodai, iskolai gyermekvédelmi munkatárs által 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

A gyermekek életszínvonalának figyelemmel kísérése 

Résztvevők és 
felelős 

Gyermekvédelmi munkatárs 

Partnerek Intézményvezetők 

Határidő (k) 
pontokba szedve 

Felmérés tanévkezdéskor és a második félév megkezdésekor 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 

Évente összegző elemzés készítése. Az átlag alatti életszínvonalú 
gyermekek számának csökkenése. Az önkormányzat az éves 
költségvetésében, az éves elemzés alapján biztosítja a 
segélykeretet. 
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(rövid, közép és 
hosszútávon), 
valamint 
fenntarthatósága 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nem megfelelő adatgyűjtés, következtetés levonás. A hivatal 
esélyegyenlőségi munkatársa készíti fel az érintetteket. 

Szükséges 
erőforrások 

Önkormányzat költségvetése 

 

Intézkedés címe: Közmunka program szervezése pályázat útján 

Feltárt probléma 
(kiinduló 
értékekkel) 

Magas munkanélküliség 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

Nők részére közmunka program szervezése, pályázat útján 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Pályázat benyújtása közmunka programra 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat dolgozói, polgármester, jegyző 

Partnerek Munkaügyi Központ 

Határidő (k) 
pontokba szedve 

évente 

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

Munkanélküli nők számának csökkenése 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nem nyert pályázatot az Önkormányzat vagy az érintett nem vesz 
részt a közfoglalkoztatásban. Hibátlan pályázat benyújtása, az 
érintett meggyőzése. 

Szükséges 
erőforrások 

Önkormányzat éves költségvetése, pályázati pénzeszköz 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

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

 A B C D E F G H I J 

Intézke
dés 

sorszá
ma 

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése 

A 
helyzetele

mzés 
következtet

éseiben 
feltárt 

esélyegyen
lőségi 

probléma 
megnevez

ése 

Az 
intézkedés
sel elérni 
kívánt cél 

A 
célkitűzés 

összhangja 
egyéb 

stratégiai 
dokumentu

mokkal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az 
intézkedé
s felelőse 

Az 
intézkedés 

megvalósítás
ának 

határideje 

Az 
intézkedé

s 
eredmény
ességét 

mérő 
indikátor(

ok) 

Az 
intézkedé

s 
megvalósí
tásához 

szüksége
s 

erőforráso
k  

(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az 
intézkedés 
eredményei

nek 
fenntartható

sága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 

Mélyszegénysé
gben élők 
minél nagyobb 
számú 
foglalkoztatása  
 

Egyre 
növekvő 
munkanélk
üliség 

 A 
mezőgazd
asági 
mintaprogr
am 
önfenntartó
vá tétele, 
szociális 
szövetkeze
t alakítása, 
minden 
dolgozni 
szándékoz
ó részére 
munkahely 
biztosítása. 
Közfoglalk
oztatás 

1.1, 2.1, 
2.2 pontok  

Kapcsolattart
ás a 
munkaügyi 
központtal. 
Folyamatos 
pályázat 
figyelés és 
készítés. 
Közfoglalkozt
atás, ennek 
keretében 
megtermelt 
termékeknek 
piac 
keresése. 
Szociális 
szövetkezetal

Polgárme
ster  

Rövidtávú: 
2015. 
december 31.  
Középtávú: 
2016. 
december 31. 
Hosszú távú: 
2018. 
december 31. 

Foglalkozt
atást 
helyettesít
ő 
ellátások 
jelentős 
csökkené
se. 
Lakosság 
életszínvo
nalának 
javulása.  

 

pályázati 
források. 
Értékesíte
tt terméke 
ellenérték
e. 
Alapítván
yi, 
önkormán
yzati 
támogatá
s. 

Részben 
saját, 
részben 
pályázati 
forrás. 
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szerepéne
k 
elősegítés
e, 
önkormány
zati 
foglalkoztat
ási 
támogatás
ok. 
 

akítása, 
önkormányzat
i 
foglalkoztatás
i 
támogatások. 
(infrastruktúra 
kedvezménye
s biztosítása, 
tanácsadás) 

 

2. 

Mélyszegénysé
gből való 
felzárkóztatás 

a 
hátrányos 
helyzet sok 
esetben 
több 
generáción 
keresztül 
öröklődik 

felzárkózta
tási és 
fejlesztési 
programok 
felkutatása 
és 
működteté
se 

1.1, 2.1, 
2.2 pontok  

felzárkóztatás
i és fejlesztési 
programok 
felkutatása és 
működtetése, 
mintaprojekte
k átvétele 

Polgárme
ster  

Rövidtávú: 
2015. 
december 31.  
Középtávú: 
2016. 
december 31. 
Hosszú távú: 
2018. 
december 31. 

Foglalkozt
atást 
helyettesít
ő 
ellátások 
jelentős 
csökkené
se. 
Lakosság 
életszínvo
nalának 
javulása.  

 

pályázati 
források. 
Értékesíte
tt terméke 
ellenérték
e. 
Alapítván
yi, 
önkormán
yzati 
támogatá
s. 

Részben 
saját, 
részben 
pályázati 
forrás. 

3. 

Mélyszegénysé
gben élők 
egészség 
nevelése 

a 
mélyszegé
nységben 
élők nagy 
része az 
egészségü
gyi ellátást 
nem veszik 
igénybe 

az 
egészségt
udatos 
gondolkod
ás 
ösztönzésé
nek 
elősegítés
e 

1.1, 2.1, 
2.2 pontok  

egészségtuda
tosságra 
nevelő 
programok 
(tájékoztatás, 
rendezvény, 
közösség 
létrehozása) 
egészségmeg
őrzés 

védőnő, 
háziorvos, 
polgárme
ster 2015. 

december 31. 
2015-2020 
folyamatos 

résztvevő
k száma 

pályázati 
források. 
Értékesíte
tt terméke 
ellenérték
e. 
Alapítván
yi, 
önkormán
yzati 

Részben 
saját, 
részben 
pályázati 
forrás. 
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támogatásán
ak 
elősegítése 

támogatá
s. 

4. 

Közösségi 
színterek 

települési 
közössége
k 
erősítése, 
a település 
megtartó 
erejének 
növelése 

települési 
rendezvén
yek, 
közössége
k 
létrehozás
a 

1.1, 2.1, 
2.2 pontok  

települési 
rendezvények
, közösségek 
létrehozása 

polgárme
ster 

2015. 
december 31. 
2015-2020 
folyamatos 

résztvevő
k száma 

pályázati 
források. 
Értékesíte
tt terméke 
ellenérték
e. 
Alapítván
yi, 
önkormán
yzati 
támogatá
s. 

Részben 
saját, 
részben 
pályázati 
forrás. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 

Esélyteremtő 
programok 
 

a HH-s és 
a HHH-s 
tanulók 
számához 
és 
arányához 
viszonyítva 
kevesen 
vesznek 
részt az 
ösztöndíj- 
vagy 
tehetséggo
ndozó 
programok
ban  
 

Ne 
növekedje
n a 
gyermek 
közötti 
életszínvon
al 
különbség 

1.1, 2.1, 
2.2 pontok 

A gyermekek 
életszínvonal
ának 
figyelemmel 
kísérése, 
ösztöndíj- 
vagy 
tehetséggond
ozó 
programok 
indítása, 
meglévők 
igénybe 
vételének 
elősegítése, 
nyári 
étkeztetési 
program 

Iskolai és 
óvodai 
gyermekv
édelmi 
felelős 

2015. 
december 31. 

2015-2020 

folyamatos 

Felmérés 
tanévkezd
éskor és a 
második 
félév 
megkezdé
sekor 

pályázat, 
alapítvány
i 
támogatá
s, 
önkormán
yzati 
támogatá
s 

részben 
saját 
forrásból, 
részben 
pályázati 
forrásból 
fenntartható 
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2. 

Kulturális és 
szabadidős 
programok  

a 
veszélyezt
etett 
kiskorú 
gyermekek  
száma 
növekvő 
tendenciát 
mutat,  

veszélyezt
etett 
kiskorúak 
számának 
csökkenés
e 

1.1, 2.1, 
2.2 pontok 

kulturális és 
szabadidős 
programok 
szervezése 

polgárme
ster 

2015. 
december 31. 

2015-2020 

folyamatos 

programo
kban részt 
vevők 
száma 

pályázat, 
alapítvány
i 
támogatá
s, 
önkormán
yzati 
támogatá
s 

részben 
saját 
forrásból, 
részben 
pályázati 
forrásból 
fenntartható 

3. 

Busz 
beszerzése 

Gyermeke
k iskolába 
járásának 
megoldatla
nsága 

Gyermeke
k 
szervezett
ebb 
iskolába 
járása 

 kulturális és 
szabadidős 
programok 
szervezése 

polgárme
ster 

2016. június 
30. 

több 
gyermek 
iskolába 
szállítása 

pályázati 
támogatá
s 

részben 
saját 
forrásból, 
részben 
pályázati 
forrásból 
fenntartható 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 Közmunka 
program 
szervezése 
pályázat útján 

Magas 
munkanélk
üliség 

Nők 
részére 
közmunka 
program 
szervezése 

1.1, 2.1, 
2.2 pontok 

Pályázat 
benyújtása 
közmunka 
programra 

Önkormá
nyzat 
dolgozói, 
polgárme
ster, 
jegyző 

2015. 
december 31. 

2015-2020 

folyamatos 

Munkaváll
aló nők 
száma 

Pályázati 
támogatá
s 

támogatásb
ól 

2 Képzések 
elősegítése 

Magas 
munkanélk
üliség 

Térítésmen
tes 
képzések 
feltérképez
ése 
kiajánlása  

1.1, 2.1, 
2.2 pontok 

Térítésmente
s képzések 
feltérképezés
e kiajánlása 

Önkormá
nyzat 
dolgozói, 
polgárme
ster, 
jegyző 

2015. 
december 31. 

2015-2020 

folyamatos 

Képzésbe
n részt 
vevő nők 
száma 

megfelelő 
képzések 

saját 
forrásból 

3. Célzott 
adománygyűjté
s 

A 
szegénysé
g 
kockázata 

Célzott 
adományg
yűjtés 

1.1, 2.1, 
2.2 pontok 

Célzott 
adománygyűjt
és 

Önkormá
nyzat 
dolgozói, 
polgárme

2015. 
december 31. 

2015-2020 

folyamatos 

adomány
ban 
részesülő 
családok 

adomány
ozó 
készség 

saját forrás 
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magasabb 
a 
gyermekét 
egyedül 
nevelő és 
többgyerek
es 
családokba
n 

ster, 
jegyző 

száma 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Aktivitás 
program 

Sok az 
idős 
egyedülálló 
65 év 
feletti 
ember a 
települése
n 

Programok 
és 
közössége
k 
szervezése 

1.1, 2.1, 
2.2 pontok 

Igényfelmérés
, nyugdíjas 
estek 
megszervezé
se, 
bűnmegelőzé
si előadások 
megszervezé
se.  

Busz 
beszerzés a 
programok 
megvalósítás
a, 
megközelíthet
ősége 
érdekében. 

Polgárme
ster, 
jegyző  

 

Rövidtávú: 
2015. 
december 31.  
Középtávú: 
2016. 
december 31. 
 

Programo
k száma 

pályázat, 

költségvet
és, házi 
gondozás, 
önkormán
yzati 
tulajdonú 
termek 

részben 
saját 
forrásból, 
részben 
pályázati 
forrásból 
fenntartható 

2 Biztonság 
program 

Áldozattá 
válás 
megelőzés
e 

Személy- 
és 
vagyonbizt
onság 
erősítése 

1.1, 2.1, 
2.2 pontok 

polgárőrség 
szerepének 
erősítése, 
tájékoztatás 
nyújtása, 
segítség 
nyújtás 

 
polgárme
ster 

2015. 
december 31. 
2015-2020 
folyamatos 

ráfordított 
idő 

pályázat, 
alapítvány
i 
támogatá
s, 
önkormán
yzati 

részben 
saját 
forrásból, 
részben 
pályázati 
forrásból 
fenntartható 
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lakásbiztonsá
g 
növelésében 

támogatá
s 

3. Nagyi net 
program 

Alacsony 
informatika
i jártasság 

Térítésmen
tes helyi 
képzések 

1.1, 2.1, 
2.2 pontok 

igényfelmérés
, képzések 
megtartása, 
képzéshez 
szükséges 
infrastruktúra 
biztosítása. 

polgárme
ster 

2015. 
december 31. 
2015-2020 
folyamatos 

résztvevő
k száma 

pályázat, 
alapítvány
i 
támogatá
s, 
önkormán
yzati 
támogatá
s 

részben 
saját 
forrásból, 
részben 
pályázati 
forrásból 
fenntartható 

4. 

Busz 
beszerzése 

Idősek 
rendezvén
yekre 
történő 
szállítása 
nem 
megoldott 

Idősek 
nagyobb 
létszámú 
rendezvén
y 
látogatása 

 kulturális és 
szabadidős 
programok 
szervezése 

polgárme
ster 

2016. június 
30. 

folyamatos 

több idős 
rendezvé
nyre 
szállítása 

pályázati 
támogatá
s 

részben 
saját 
forrásból, 
részben 
pályázati 
forrásból 
fenntartható 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Akadálymentes
ített település  

 

Hiányzó, 
nem 
megfelelő, 
nem az 
igények 
szerint 
rangsorolt 
akadályme
ntesítettsé
g  
 

A 
települése
n lévő 
összes 
közintézmé
ny teljes 
körű 
akadályme
ntesítése. 

Közterülete
k (járdák, 

1.1, 2.1, 
2.2 pontok 

Felkérni a 
nem 
önkormányzat
i 
intézményeke
t az 
akadálymente
sítésre (pl.: 
posta). 
Önkormányza
ti tulajdonú 
ingatlanok 

Polgárme
ster, 
jegyző 

Rövidtávú: 
2015. 
december 31.  
Hosszú távú: 
2018. 
december 31. 

A teljes 
település 
intézmény
einek, 
közterület
einek 
akadálym
entesítése
. 
Tervezés, 
terv 
dokument

pályázati 
források, 
költségvet
és, 
munkaerő 

részben 
saját 
forrásból, 
részben 
pályázati 
forrásból 
fenntartható 
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parkok, 
játszóterek
, …stb.) 
akadályme
ntesítése  

 

akadálymente
sítése 
pályázati 
forrás 
igénybevételé
vel. 

 

áció 
Fogyatékk
al élők 
nagyobb 
számú 
részvétele 
a 
közéletbe
n  
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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 szereplővállalásokról, 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. 
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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. 
 

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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Monitoring és visszacsatolás 

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

Nyilvánosság 

 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének 
biztosítása érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.  
 
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program 
nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP 
Fórum első ülésének mihamarabbi összehívása.  
 
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.  
1. Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének 

sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat 
biztosítása. 

2. Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 
3. Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum 

vagy annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. 
Így  
3.1. Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és 

társadalmi partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program.  
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3.2. Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP- ben foglaltakat.  

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

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

 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 
 

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

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

önkormányzat felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 

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

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

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

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt 
irányítóinak. 

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak 
az Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő 
maradéktalan érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, 
számukra szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára 
nézve kötelezőként kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó 
passzust a jövőben bele kell foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a 
jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség alapján a 
települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP- et, 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 
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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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HEP 1. számú melléklet  

 
 
 

Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok 
 
 
 
 
 

Az alábbi adattáblák Beregsurány Község Önkormányzata HEP HE-éhez készültek.  
A táblák kitöltésének dátuma: 2015. április 
A táblák számozása a helyzetelemzés adott fejezetére utal. 
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A település bemutatása  

 
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 
 

 lakónépesség 

2007 (fő) 640 fő 

2008 (fő)  633fő 

Lakónépesség számának változása (%) 103,00% 

2009 (fő) 635 fő 

Lakónépesség számának változása (%) 100,00% 

2010 (fő) 650 fő 

Lakónépesség számának változása (%) 101,00% 

2011 (fő) 644 fő 

Lakónépesség számának változása (%) 99,00% 

2012 (fő) 631 fő 

Lakónépesség számának változása (%) 103,00% 

2013 (fő)  633 fő 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR  
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2. számú táblázat - Állandó népesség 
 

állandó népesség száma 751 fő 

nő 
372 fő 

50,00% 

férfi 
379 fő 

50,00% 

0-2 évesek 
18 fő 

2,00% 

0-14 éves nők 
57 fő 

8,00% 

0-14 éves férfiak 
58 fő 

8,00% 

15-17 éves nők 
                      16 fő 

2,00% 

15-17 éves férfiak 
17 fő 

2,00% 

18-54 éves nők 
188 fő 

25,00% 

18-59 éves férfiak 
257 fő 

34,00% 

60-64 éves nők 
16 fő 

2,00% 

60-64 éves férfiak 
16 fő 

2,00% 

65 év feletti nők 
31 fő 

4,00% 

65 év feletti férfiak 
72 fő 

10,00% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
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3. számú táblázat - Öregedési index 
 

    

  
65 év feletti állandó lakosok 

száma (fő) 
0-14 éves korú állandó lakosok 

száma (fő) 
Öregedési index (%) 

2007 92 112 82,14 % 

2008 96 108 88,88 % 

2009 95 101 94,06 % 

2010 93 102 91, 18 % 

2011 90 99 90,91 % 

2012 91 106 84, 85 % 

2013 103 115 89,56 % 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR    

 
 
4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 
 

    

  állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg 

2008 15 23 -8 

2009 14 10 4 

2010 29 18 11 

2011 5 4 1 

2012 8 18 - 10 

2013 12 20 -8 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás 
 

  Élve születések száma halálozások száma természetes szaporodás (fő) 

2008 5 9 -4 

2009 4 10 -6 

2010 2 10 -8 

2011 3 9 -6 

2012 4 7 -3 

2013 3 6 -3 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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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 198 187 385 31 7,4 42 30,2 73 19 

2009 201 162 363 35 3,1 43 23,2 78 13,5 

2010 207 199 406 30 3,6 36 28,2 66 16,2 

2011 210 202 412 39 6,2 31 8,3 70 7,4 

2012 220 222 442 46 6,5 32 20,6 78 14,2 

2013 204 290 494 18 8,8 18 6,2 36 15 

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

    2008 2009 2010 2011 2012 2013 

nyilvántartott álláskeresők  
száma összesen 

fő 73 78 66 70 78 
36 

20 éves és fiatalabb 
fő 1 2 3 2 3 1 

% 1,4% 2,6% 4,5% 2,9% 3,8% 2,8 

21-25 év  
fő 7 9 8 6 11 5 

% 9,6% 11,5% 12,1% 8,6% 14,1% 13,9 

26-30 év 
fő 11 9 7 8 11 1 

% 15,1% 11,5% 10,6% 11,4% 14,1% 2,8 

31-35 év 
fő 13 12 9 10 9 4 

% 17,8% 15,4% 13,6% 14,3% 11,5% 11,1 

36-40 év 
fő 9 13 9 13 14 5 

% 12,3% 16,7% 13,6% 18,6% 17,9% 13,9 

41-45 év 
fő 11 7 12 8 6 4 

% 15,1% 9,0% 18,2% 11,4% 7,7% 11,1 

46-50 év 
fő 6 9 5 8 9 8 

% 8,2% 11,5% 7,6% 11,4% 11,5% 22,2 

51-55 év 
fő 11 12 8 6 4 4 

% 15,1% 15,4% 12,1% 8,6% 5,1% 11,1 

56-60 év 
fő 4 5 5 9 10 4 

% 5,5% 6,4% 7,6% 12,9% 12,8% 11,1 

61 év felett 
fő 0 0 0 0 1 0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 0 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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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 31 42 73 15 16 31 48,4% 38,1% 42,5% 

2009 35 43 78 20 27 47 57,1% 62,8% 60,3% 

2010 30 36 66 13 11 24 43,3% 30,6% 36,4% 

2011 39 31 70 14 11 25 35,9% 35,5% 35,7% 

2012 46 32 78 35 12 47 76,1% 37,5% 30,3% 

2013 18 18 36 6 3 9 33,3% 16,7% 25 % 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
 
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 42 38 80 0 0,0% 1 2,6% 1 1,3% 

2009 45 40 85 0 0,0% 3 7,5% 3 3,5% 

2010 41 46 87 1 2,4% 3 6,5% 4 4,6% 

2011 46 41 87 2 4,3% 0 0,0% 2 2,3% 

2012 51 47 98 1 2,0% 5 10,6% 6 6,1% 

2013 60 62 122 18 30% 18 29% 36 29,5% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
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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 443 240 203 352 180 172 91 20,5% 60 
25,
0% 

31 
15,
3% 

2011 460 258 202 411 224 187 49 10,7% 34 
13,
2% 

15 
7,4
% 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás, Önkormányzati adatgyűjtés 
 
 
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 73 3 37  50,7% 33 45,2% 

2009 78 2 39  50,0% 37 47,4% 

2010 66 4 23  34,8% 39 59,1% 

2011 70 3 37  52,9% 30 42,9% 

2012 88 2 31     

2013 277 11 107     

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
 
3.2.7. számú táblázat - Általános iskolai felnőttoktatásban tanulók létszáma és a 8. évfolyamot 
eredményesen végzettek 
 

 év 
általános iskolai felnőttoktatásban 

résztvevők száma 
8. évfolyamot felnőttoktatásban eredményesen elvégzők 

száma 

  fő Fő % 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) 
 
3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 
 

 
középfokú 

felnőttoktatásban  
résztvevők összesen 

szakiskolai 
 felnőttoktatásban 

 résztvevők 

szakközépiskolai 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

gimnáziumi 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

  fő fő % fő % fő % 

2009 0 0 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 0 
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2012 0 0 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 

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

 
Közfoglalkoztatás

ban 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 47 74 11 8 

2011 53 56 14 9 

2012 49 85 9 7 

Forrás: Önkormányzat adatai 
 
3.2.10. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - vállalkozások 
 

 

regisztrált 
vállalkozáso

k száma a 
településen 

Kis-
keresked

elmi 
üzletek 
száma 

vendég- 
látóhely

ek 
száma 

állami 
szektorban 
foglalkozta-

tottak száma 
kivetett 

iparűzési 
adó (ft) 

befizete
tt 

iparűzé
si adó 

(ft) 

működő 
foglalkoztatá
si programok 

száma 
helyben 

foglalkoz
tatási 

program
okban 
részt 
vevők 
száma 

2008 4 2 1 0 0 0 0 0 

2009 4 2 1 0 0 0 0 0 

2010 4 2 1 0 0 0 0 0 

2011 4 2 1 0 0 0 0 0 

2012 6 4 2 0 0 0 0 0 

Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat adatai 
 
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 

20 km 4 50 perc - - 100,00% - 

Megye-
székhely 

75 km - - - - 100,00% - 

Főváros 374 km - - - - 100,00% - 

Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, önkormányzat adatai 

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

 van/nincs Felsorolás 

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő 
programok a településen 

nincs 
- 
- 
- 
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fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő 
programok a vonzásközpontban 

nincs 
- 
- 
- 

az oktatásból a munkaerőpiacra való 
átmenetet megkönnyítő programok a 
településen 

nincs 
- 
- 
- 

az oktatásból a munkaerőpiacra való 
átmenetet megkönnyítő programok a 
vonzásközpontban 

nincs 
- 
- 
- 

   

   

Forrás: helyi adatgyűjtés 
 
 



 

83 
 

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 0 0 0 0 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 25 9 0 0 

2011 0 0 0 0 25 9 0 0 

2012 0 0 0 0 1 4 4 2 

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

 Van/nincs Felsorolás 

felnőttképző programok a településen  - 
- 
- 

felnőttképző programok a vonzásközpontban  - 
- 
- 

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a településen  - 
- 
- 

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a vonzásközpontban  - 
- 
- 

Helyi foglalkoztatási programok a településen  - 
- 
- 

Helyi foglalkoztatási programok a vonzásközpontban  - 
- 
- 

Forrás: helyi adatgyűjtés 
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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 

 
férf

i 
nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő 

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2010 25 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2011 25 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2012 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

fő mélyszegénységben élők Romák/cigányok 

2008 0 13 

2009 0 9 

2010 0 11 

2011 0 14 

2012 0 9 

Forrás: helyi adatgyűjtés 
 
 
3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 
 

  
Nyilvántartott álláskeresők 

száma 
segélyben részesülők fő 

segélyben részesülők 
% 

2008. 1. negyedév 64 9 6 
2008. 2. negyedév 61 3 5 

2008. 3. negyedév 58 8 2 

2008. 4. negyedév 61 6 3 

2008. átlag 61 6,5 14,8 

2009. 1. negyedév 68 8 1 
2009. 2. negyedév 69 4 1 

2009. 3. negyedév 63 0 1 

2009. 4. negyedév 63 5 1 

2009. átlag 65,75 4,25 4,6 

2010. 1. negyedév 75 13 3 

2010. 2. negyedév 66 1 2 

2010. 3. negyedév 70 2 2 

2010. 4. negyedév 79 7 2 

2010. átlag 72,5 5,75 8,3 

2011. 1. negyedév 56 5 2 

2011. 2. negyedév 56 3 2 

2011. 3. negyedév 45 7 4 

2011. 4. negyedév 27 0 1 
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2011. átlag 46 3,75 8,7 

2012. 1. negyedév 64 0 1 

2012. 2. negyedév 25 0 2 

2012. 3. negyedév 29 0 2 

2012. 4. negyedév 51 0 4 

2012. átlag 42,25 0 9,3 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
 
 
3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek száma 
 

  nyilvántartott álláskeresők száma álláskeresési járadékra jogosultak  

 fő fő % 

2008 73 6 8,2% 

2009 78 6 7,7% 

2010 66 5 7,6% 

2011 70 7 10,0% 

2012 78 5 6,4% 

2013 36 27 75 % 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
 
 
3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesítettek száma 
 

  
rendszeres szociális 

segélyben részesülők   

Foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás  

(álláskeresési 
támogatás) 

Azoknak a száma, akik 30 nap 
munkaviszonyt nem tudtak 

igazolni és az FHT 
jogosultságtól elesett  

Azoknak a száma, akiktől 
helyi önkormányzati 

rendelet alapján megvonták 
a támogatást 

  fő 
15-64  

évesek %-ában 
fő 

munkanélküliek 
%-ában 

  

2008 24 6,23 n.a. n.a. n.a.  

2009 29 7,98 n.a n.a. n.a.  

2010 19 4,67 n.a n.a. n.a.  

2011 26 6,31 37 52,85 n.a.  

2012 34 7,69 60 76,92 n.a.  

2013 9 1,82 n.a. n.a.                      n.a.  

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Helyi adatgyűjtés 
 

 
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 237 2 0 0 0 0 0 0 

2009 237 5 0 0 0 0 0 0 

2010 237 5 0 0 0 0 0 0 

2011 237 5 0 0 0 0 0 0 
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2012 230 5 0 0 0 0 0 0 

2013 230 5 0 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 

 
3.4.2. számú táblázat - Veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság  
 

 Feltárt veszélyeztetett lakhatási helyzetek száma Hajléktalanok száma 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 0 0 

2011 0 0 

2012 0 0 

2013 0 0 
Forrás: önkormányzati adatok 

 
 
3.4.3. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők 
 

  
lakásfenntartási támogatásban részesítettek 

száma 
adósságcsökkentési támogatásban részesülők 

száma 

2008 44 0 

2009 46 0 

2010 43 0 

2011 70 0 

2012 71 0 

2013 77 0 

2014 77 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
 
3.5.1. számú táblázat - Telepek, szegregátumok helyzete 
 

Telepek, szegregátumok száma a településen:  

Telepi lakások száma a településen: 2008 0 

2009 0 

2010 0 

2011 0 

2012 0 

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 
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3.5.2. számú táblázat - Telepek, szegregátumok helyzete - lakásállomán 

 komfort nélküli 
lakások a 

belterületen 

komfort nélküli lakások a 
külterületen 

komfort nélküli lakások a 
nem szegregált 
lakóterületeken 

komfort nélküli lakások a 
szegregált 

lakóterületeken 

száma     

aránya az összes 
lakásállományhoz 

viszonyítva 

    

 alapozással nem 
rendelkező lakások 

a belterületen 

alapozással nem rendelkező 
lakások a külterületen 

alapozással nem 
rendelkező lakások a nem 
szegregált lakóterületeken 

alapozással nem 
rendelkező lakások a 

szegregált 
lakóterületeken 

száma     

aránya az összes 
lakásállományhoz 

viszonyítva 

    

 szilárd falazattal 
nem rendelkező 

lakások a 
belterületen 

szilárd falazattal nem 
rendelkező lakások a 

külterületen 

szilárd falazattal nem 
rendelkező lakások a nem 
szegregált lakóterületeken 

szilárd falazattal nem 
rendelkező lakások a 

szegregált 
lakóterületeken 

száma     

aránya az összes 
lakásállományhoz 

viszonyítva 

    

 vezetékes ivóvízzel 
ellátott lakások a 

belterületen 
 

vezetékes ivóvízzel ellátott 
lakások a külterületen 

 

vezetékes ivóvízzel 
ellátott lakások a nem 

szegregált lakóterületeken 
 

vezetékes ivóvízzel 
ellátott lakások a 

szegregált 
lakóterületeken 

száma     

aránya az összes 
lakásállományhoz 

viszonyítva 

    

 árammal ellátott 
lakások a 

belterületen 
 

árammal ellátott lakások a 
külterületen 

 

árammal ellátott lakások a 
nem szegregált 
lakóterületeken 

 

árammal ellátott lakások 
a szegregált 

lakóterületeken 
 

száma     

aránya az összes 
lakásállományhoz 

viszonyítva 

    

 vezetékes gázzal 
ellátott lakások a 

belterületen 
 

vezetékes gázzal ellátott 
lakások a külterületen 

 

vezetékes gázzal ellátott 
lakások a nem szegregált 

lakóterületeken 
 

vezetékes gázzal ellátott 
lakások a szegregált 

lakóterületeken 
 

száma     

aránya az összes 
lakásállományhoz 

viszonyítva 

    

 csatornával 
ellátott lakások a 

belterületen 
 

csatornával ellátott lakások 
a külterületen 

 

csatornával ellátott 
lakások a nem szegregált 

lakóterületeken 
 

csatornával ellátott 
lakások a szegregált 

lakóterületeken 
 

száma     

aránya az összes 
lakásállományhoz 

viszonyítva 

    

Forrás: Önkormányzati adatok, TeIR, KSH adatbázis 
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3.5.3. számú táblázat - A telepeken, szegregátumokban élők 
 

  összes fő férfi nő 

a telepen/szegregátumokban 
élők száma és változása 

2008 0   

2009 0   

2010 0   

2011 0   

2012 0   

0-6-éves  0   

7-14 éves  0   

15-30 éves  0   

31-45 éves  0   

46-64 éves   0   

65< éves  0   

az aktív korúak (15-64 év) 
közül foglalkoztatott 

 
0 

  

munkanélküli  0   

Inaktív  0   

eltartott  0   

segélyezettek száma  0   

hátrányos helyzetű 
gyermekek száma 

    

halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek száma 

    

Forrás: Önkormányzati adatok 
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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 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

 
 
3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 
 

  
közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők 

száma 

2008 19 

2009 20 

2010 29 

2011 23 

2012 25 

2013 24 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
 
 
3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 
 

  ápolási díjban részesítettek száma 

2008 2 

2009 3 

2010 3 

2011 0 

2012 0 

2013 3 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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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 0   0  

2009 0   0  

2010 1   1  

2011 3   3  

2012 0   0  

2013 0    0   

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 
 
 
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 59 1 0 0 0 

2009 64 1 0 0 0 

2010 68 1 0 0 0 

2011 84 1 0 0 0 

2012 71 2 0 0 0 

2013 67 2 0 0 0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 
 
 
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 3 39 12 82 7 61 

2009 2 47 14 80 8 57 

2010 5 56 11 77 7 59 

2011 5 51 17 79 9 64 

2012 7 49 9 73 11 67 

2013 n.a n.a. n.a. n.a.     5 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
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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 0 0 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 0 

Forrás: Önkormányzati adatok, BM-BÁH 
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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 

11 11 0 0 0 0 0 

Megközelítés, 
elérhetőség 

perc 
20 0 0 0 0 0 

Forrás: Önkormányzati, intézményi adatok 
 
 
 
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 

  

- 
 

-  -  -  

Forrás: Önkormányzati, intézményi adatok 
 
 

 
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 

 -  -  - -  -  -  

Forrás: Járási tankerületi, intézményfenntartói, Önkormányzati adatok 
 
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 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 

Tartós nevelésbe vétel 2010 0 0 0 0 
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2011 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 

Ideiglenes hatályú 
elhelyezés 

2010 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 

Családi pótlék/ 
iskoláztatási támogatás 

felfüggesztése iskolai 
hiányzás miatt 

2010 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 

Forrás: Önkormányzati adatok 
 
 
 
4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 
 

  védőnői álláshelyek száma Egy védőnőre jutó gyermekek száma 

2008 0 0 

2009 1 221 

2010 1 247 

2011 1 209 

2012 1 237 

2013 1 218 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
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4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 
 

  
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi praxis/ok 
száma 

Háziorvos által ellátott 
esetek száma 

Gyermekorvos által 
ellátott esetek száma  

Felnőtt házi orvos által 
ellátott esetek száma  

2008 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 
 
 
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 

2013 0 0 0 0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, helyi adatgyűjtés 
 

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 

2013 0 0 0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi adatok 

 
4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  
 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 
 

Az óvoda telephelyeinek száma  0 
 

Hány településről járnak be a gyermekek  0 
 

Óvodai férőhelyek száma  0 
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Óvodai csoportok száma  0 
 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig):  0  

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()  0 
 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma  0 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 0 0 

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 

Dajka/gondozónő 0 0 

Kisegítő személyzet 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
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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 

 
 
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 5 0 0 0 5 0 

2009 6 0 0 0 6 0 

2010 9 0 0 0 9 0 

2011 11 0 0 0 11 0 

2012 12 0 0 0 12 0 

2013 32 2 50 1 36 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              

Más településről bejáró gyermekek létszáma              

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

            

A beíratott gyermekek közül a hátrányos helyzetűek 
létszáma 

            

A beíratott gyermekek közül a halmozottan 
hátrányos helyzetűek létszáma 

            

 Tagóvoda             

Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma             

Más településről bejáró gyermekek létszáma             

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

            

A beíratott gyermekek közül a hátrányos helyzetűek 
létszáma 

            

A beíratott gyermekek közül a halmozottan 
hátrányos helyzetűek létszáma 

            

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
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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             

Csoport 2             

Csoport 3             

Csoport 4             

Csoport 5             

Csoport 6             

Összesen             

              

A csoportok 
összlétszámából a 
6 évesnél idősebb 
gyermekek              

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

              

Tagóvoda             

Csoport1             

Csoport 2             

Csoport 3             

Csoport 4             

Csoport 5             

Csoport 6             

Összesen             

              

A csoportok 
összlétszámából a 
6 évesnél idősebb 
gyermekek              

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

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 



 

99 
 

 
 
 
 
 
 
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                 

Körzet 2                 

Körzet 3                 

Körzet 4                 

Körzet 5                 

Körzet 6                 

Körzet 7                 

Összesen                 

Forrás: Önkormányzati adatok 
 

 
 



 

100 
 

 
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                   

Csoport 2                   

Csoport 3                   

Csoport 4                   

Csoport 5                   

Csoport 6                   

Összesen                   

A csoportok összlétszámából a 6 
évesnél idősebb gyermekek  

                  

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

                  

  Tagóvoda vagy telephely                   

Csoport1              

Csoport 2              

Csoport 3              

Csoport 4              

Csoport 5              

Csoport 6              

Összesen              

A csoportok összlétszámából a 6 
évesnél idősebb gyermekek  

             

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

                 ! 

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

  
Általános iskola 1-4 

évfolyamon tanulók száma 
Általános iskola 5-8 

évfolyamon tanulók száma 
általános 

iskolások száma 
napközis tanulók 

száma 

  fő fő fő fő % 

2010/2011 34 0 0 0 n.a. 

2011/2012 41 0 0 0 n.a. 

2012/2013 38 0 0 0 n.a. 
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 0 0 0 0 0 0 0 

2011/2012 0 0 0 0 0 0 0 

2012/2013 0 0 0 0 0 0 0 

2013/2014 0 0 0 0 0 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 64  

Más településről bejáró általános iskolások  x  

Más településről bejáró hh gyerekek x  

Más településről bejáró hhh gyerekek x  

Más településre eljáró általános iskolások  x  

Más településre eljáró hh gyerekek x  

Más településre eljáró hhh gyerekek x  

Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek 17  

Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek 5  

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 

                

                

                

                

                

Összesen               

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 
4.4.11. számú táblázat - Iskola személyi feltételek 
 

 Fő Hiányzó létszám 
Nem szaktanítást végző tanító     

Szaktanítást végző tanítók száma     

Szaktanítást végző tanárok száma     

Gyógypedagógusok létszáma     

Gyermekvédelmi felelős     

Iskolaorvos     

Iskolapszichológus     

Kisegítő személyzet     

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 
4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban 
 

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

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

  Fő / % 

2010/2011 4/100 

2011/2012 3/100 

2012/2013 

4/100 
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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               

1. évfolyam B osztály               

2. évfolyam A osztály               

2. évfolyam B osztály               

3. évfolyam A osztály               

3. évfolyam B osztály               

4. évfolyam A osztály               

4. évfolyam B osztály               

5. évfolyam A osztály               

5. évfolyam B osztály               

6. évfolyam A osztály               

6. évfolyam B osztály               

7. évfolyam A osztály               

7. évfolyam B osztály               

8. évfolyam A osztály               

8. évfolyam B osztály               

Összesen:               

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 
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4.4.15. számú táblázat – Továbbtanulási mutatók középfokra nappali tagozaton 
 
 

  Gimnázium (%) 
Szakközépiskola (érettségit 

adó képzés) (%) 
Szakiskolai képzés (%) Speciális szakiskola (%) 

Nem tanult tovább 

(%) 

  
összlétszámon 

belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

2008/2009                     

2009/2010                     

2010/2011                     

2011/ 2012                     

országos 
átlag: 

2011/2012 
34,00% 35,00% 29,00% 2,00%     

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

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

hiányzó tanulók aránya (%) 

 
összlétszámon 

belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-tanulók 
körében 

2008/2009       

2009/2010       

2010/2011       

2011/2012       

országos 
átlag 

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

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

tanév 

tanodai 
program 
létszám 

HH/ HHH 
tanulók 

létszáma 
tehetséggondozó 

program 

HH/ HHH 
tanulók 

létszáma 
nyári 
tábor 

HH/ HHH 
tanulók 

létszáma 
Alapfokú 

művészetoktatás 

HH/ HHH 
tanulók 

létszáma 

2008/2009                 

2009/2010                 

2010/2011                 

2011/2012                 

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
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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 187 198 n.a. n.a. 42 31 

2009 162 201 n.a. n.a. 43 35 

2010 199 207 n.a. n.a. 36 30 

2011 202 210 n.a. n.a. 31 39 

2012 222 220 n.a. n.a. 32 46 

2013      290      220 n.a. n.a. 18       18 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
 
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 x x x x 

2009 x x x x 

2010 x x x x 

2011 x x x x 

2012 x x x x 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 
5.1.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén  
 

 Esetszám 

2008 0 

2009 0 

2010 0 

2011 0 

2012 0 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 
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 x x x x x x x x 

2009 x x x x x x x x 

2010 x x x x x x x x 

2011 x x x x x x x x 

2012 x x x x x x x x 
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Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
 
 
 
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 9 0 0 0 0 0 0 

2009 7 0 0 0 0 0 0 

2010 8 0 0 0 0 0 0 

2011 9 0 0 0 0 0 0 

2012 9 0 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
 
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 
 

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

2008 0 19 19 

2009 0 21 21 

2010 0 17 17 

2011 0 16 16 

2012 0 18 18 

2013 0 24 24 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
 
5.4. számú táblázat - A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak  

 

 
rendőrök riasztása 
családi viszályhoz 

tényleges 
feljelentések száma 

bírósági ítélet 

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 
5.5. számú táblázat - Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

Férőhelyek 
száma 

önkormányzati 
anyaotthon a 
településen 

 

önkormányzati 
anyaotthon a 

település 50 km-es 
körzetében 

Nem önkormányzati 
(egyházi, alapítványi) 

anyaotthon a településen   

Nem önkormányzati 
(egyházi, alapítványi) 

anyaotthon a település 
50 km-es körzetében 

 

2008 0 0 0 0  

2009 0 0 0 0  

2010 0 0 0 0  

2011 0 0 0 0   

2012 0 0 0 0   

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

 
Képviselőtestület 

tagja 
Városi bíróság és 

ítélőtáblák vezetői 
Közgyűlések tagjai 

 Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 

2008 3 1 - - - - 

2009 4 0 - - - - 

2010 4 0 - - - - 

2011 4 0 - - - - 

2012 4 0 - - - - 

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

 
Intézkedessek, 

pályázatok, programok 
száma a településen 

Önkormányzati 
Más állami szerv 
által támogatott 

Civil Összes 

2008 - - - - - 

2009 - - - - - 

2010 - - - - - 

2011 - - - - - 

2012 - - - - - 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
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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 77 115 192 

2009 73 108 181 

2010 70 106 176 

2011 67 104 171 

2012 64 102 166 

2013 62 104 166 
Forrás: TeIR, KSH Tstar  

 
 
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 
 
 
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 0 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 

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 - - - - 

2009 - - - - 

2010 - - - - 

2011 - - - - 

2012 - - - - 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR  

 
 
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 96 20 21% 

2009 95 29 31% 

2010 93 30 32% 

2011 90 31 34% 

2012 91 18 20 % 

2013 104 18 17% 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

 
6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma 
 

  időskorúak járadékában részesülők száma 

2008 0 

2009 0 

2010 0 

2011 1 

2012 1 

2013 1 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 



 

112 
 

 
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 0 0 0 9 74 21 0 

2009 0 0 0 11 86 17 0 

2010 0 0 0 15 79 19 0 

2011 0 0 0 13 54 11 0 

2012 0 0 0 16 63 23 0 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 
6.3.4. számú táblázat - Idősek informatikai jártassága 
 

 Összes megkérdezett 
Számítógépet használni 

tudók száma 
Internetet használni 

tudók száma 

 fő fő % fő % 

2008 0 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 

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

  Az idősebb célcsoport igényeit célzó programok száma 

2008 0 

2009 0 

2010 0 

2011 0 

2012 0 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
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A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

 

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

  
megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők száma 

egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 

2008 28 0 

2009 26 0 

2010 24 0 

2011 42 0 

2012 41 0 

2013 38 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

 
7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 
 

 Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

  
önkormányzati fenntartású 

intézményben  
egyházi fenntartású 

intézményben 
civil fenntartású intézményben  

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével.  
 
 
7.1.3. táblázat -  Fogyatékos személyek részvétele a foglalkoztatásban 
 
 

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 

0 0 0 

munka rehabilitációban 
foglalkoztatottak száma  

0 0 0 

Védett munkahelyen foglalkoztatottak száma 0 0 0 

Támogatott foglalkoztatásban résztvevők száma 0 0 0 
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Nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatásban résztvevő 
fogyatékos személyek száma 

0 0 0 

Forrás: helyi adatgyűjtés több forrás segítségével.  
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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  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

étkeztetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

házi segítségnyújtás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

családsegítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

közösségi ellátás 
szenvedélybetegek 
részére  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

közösségi ellátás 
pszichiátriai betegek  
részére 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

támogató szolgáltatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

nappali ellátás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Forrás: helyi adatgyűjtés,  
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7.2.1. táblázat - Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezmények  
 
 

 
1993. évi III. tv. (Szt.) alapján 
 

 

Pénzbeli ellátás Fogyatékos személyek 
száma 

Időskorúak járadéka  

Aktív korúak ellátása  

Rendszeres szociális segély  

Lakásfenntartási támogatás  

Ápolási díj  

Temetési segély  

Átmeneti segély  

  

Természetbeni ellátás:  

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

  

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

 

Adósságkezelési szolgáltatás  

Energia felhasználási támogatás  

  

 
Más jogszabályok alapján nyújtott ellátások 
 

 

  

Fogyatékossági támogatás  

Rokkantsági járadék  

Személygépkocsi átalakítási támogatás  

Közlekedési kedvezmény 
Személygépkocsi szerzési kedvezmény 

 

Parkolási igazolvány  

Forrás: helyi adatgyűjtés 
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7.3.1. táblázat – Akadálymentesítés 1. 
 
 

 

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 Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

középfok Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

felsőfok Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

 
Egész-
ségügyi 
intézmé
nyek 

fekvőbeteg 
ellátás  

Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

járó beteg 
szakellátás 

Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

alapellátás Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

kulturális, művelődési 
intézmények 

Nem Nem Nem Igen Nem Nem Nem Nem Nem 

önkormányzati, 
közigazgatási intézmény 

Nem Nem Nem Igen Nem Nem Nem Nem Nem 

igazságszolgáltatási, 
rendőrség, ügyészség 

Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

szociális ellátást nyújtó 
intézmények 

Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

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

 
 

Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem 

Forrás: helyi adatgyűjtés, a vizsgált területen foglalkoztatást végző vállalkozásoknál.  
 
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 
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Közterület (utca/járda, 
park, tér) 

- - - - - - - - - 

Helyi és távolsági 
tömegközlekedés 

- - - - - - - - - 

Buszpályaudvar, 
buszvárók 

- - - - - - - - - 

Vasútállomás - - - - - - - - - 

Forrás: helyi adatgyűjtés, a vizsgált területen az önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó munkatársától 
és az érdekvédelmi szervezetek vezetőitől.  
 
 
7.3.4. táblázat - Fogyatékos személyek rendelkezésére álló helyi szolgáltatások    

 

 Az adott évben a szolgáltatást igénylő fogyatékos személyek 
száma 

 2010 2011 2012 

ápolást, gondozást nyújtó intézmény 0 0 0 

rehabilitációs intézmény 0 0 0 

lakóotthon 0 0 0 

támogatott lakhatás* 0 0 0 

átmeneti ellátást nyújtó fogyatékosok 
gondozóháza 

0 0 0 

Forrás: helyi adatgyűjtés 
 
 

 


