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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,  Encsencs  Község  Önkormányzata 
Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. 

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

A település bemutatása

Történet

A nyírségre jellemző homokdombok között lévő, kis település neve először 1321-ben tűnik fel  Enchenck 
alakban okleveleken. Ekkor már egyházas hely volt, így ennél korábban kellett keletkeznie. A település a 
történelem folyamán hol Szatmár, hol Szabolcs vármegyéhez tartozott. A középkortól a Báthory, Rakamazi,  
Zeleméri, Szennyesi, Károlyi és Zselénszki családok voltak gazdái a településnek.

Az  Encsencs  név  eredetére  nézve  nincs  megnyugtató  magyarázat,  de  bizonyíték  híján  álljon  itt  két  
szájhagyomány útján terjedt változat:

„ Gyaníthatóan az Encsencs név ebből a magyar szóból eredhetett: incs-incs. Mive itt hajdan tiszta erdőség 
lévén a tatárjáráskor a nyílt téren lakó emberek ide menekültek, vagy egymást az iderejtőzésre intették, s  
innen származhatott az incs-incs név, mely később Encsencsre változott.”

„ Már a törökök uralkodása idején is a helyi férfiak igen szerettek iszogatni s közben bíztatták egymást :” 
öncs-öncs!” Feltehetően a igen gyakran mondták ezt, amit az idegen ajkúak nehezen tudtak kiejteni. Így lett  
belőle encs-encs, ami később a falunevére változott.”  

A II.  világháborúban a környék legtöbbet szenvedett  települése Encsencs volt,  mivel a zsidó lakosságon  
kívül szinte minden férfit elhurcoltak. Összesen 179 főt. 

Emléküket  őrzi  a  község  központjába  és  2001-ben  a  moldáviai  Balti-ban  felállított  emlékmű.
A  település  lakossága  főleg  földműveléssel  foglalkozott,  és  foglalkozik  jelenleg  is  (számos  egyén  a 
munkaidejének letelte után).  A régi hagyományokkal rendelkező növényi kultúrákat termesztik, mint a rozs,  
kukorica, burgonya, dohány, alma, zöldségfélék. 

1 Költségvetési  koncepció,  Gazdasági  program,  Szolgáltatástervezési  koncepció,  Településfejlesztési  stratégia, 
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció 
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Szép látvány a település műemlék jellegű református temploma, valamint a katolikus templom. Muzeális 
jellegű épület még a század elején a mezőgazdasági termékek feldolgozására épült Szeszgyár, amely még az 
1980-az években működött is, sőt a gőzgépek mai napig megtalálhatók az épültben. 

Encsencsen a rendszerváltozást követően a lakosság száma nem csökkent, sőt kismértékben még 
nőtt is. A kor szerinti megoszlásra jellemző, hogy a gyermek- és fiatalkorúak aránya az országos 
átlagnál magasabb, az időskorúak aránya pedig az országos átlagnál alacsonyabb.
A demográfiai tényezőkhöz tartozik a lakosság etnikai összetétele, Encsencs lakossága a 2001-es 
népszámlálási adatok szerint 286 fő, a 2011-es adatok szerint 388 fő, ami 18,9 % roma származású 
és ez az arány évről évre folyamatosan nő.
A fentiekből következik, hogy a lakosság számának kismértékű növekedése, ill. a gyermekek és 
fiatalkorúak viszonylag nagy aránya a roma lakosság gyermekvállalásából adódik.

A községben a 60 év felettiek aránya az összlakosság 13,9 %-a. Az idősek nyugdíjai alacsonyak, különösen a  
volt mezőgazdasági dolgozóké. A nyugdíjasok között igen magas az egyszemélyes háztartások száma, mely  
háztartások nagyobb részét özvegy nők alkotják. Az, hogy az idősek hogyan élik meg az évek múlását, az  
egyedüllétet,  nagymértékben  függ  a  társadalom  nyújtotta  életkörülményektől,  az  idősekkel  szemben 
tanúsított  társadalmi  magatartástól.  A  család  fiatalabb  tagjai  gyakran  kevés  időt  szánnak  a  velük  való 
törődésre. A fentiek miatt megnőtt a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti igény (Idősek 
Napközi Otthona, Idősek Bentlakásos Intézménye). 
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Jelen és jövő

  megtelepedésének elősegítése, támogatása.

 nappali ellátásra szakosodó idősek otthona építése.

A jellegzetes akác, tölgy és fenyő erdeivel megkapó a táj szépsége. Ezt a természeti adottságot kihasználva  
az  önkormányzat  1993-ban  épített  egy  szabadidő  központot,  mely  kilátót,  focipályát,  kerékpáros 
versenypályát, íjász lőteret, menedékházat, szalonnasütő helyet, bográcsozó-főzési helyeket foglal magába,  
mely a falu lakosságának, az idelátogató embereknek ad pihenési, kikapcsolódási lehetőséget. 

Komoly hagyományokkal rendelkezik a község lövészklubja, melynek tagjai szép sikert könyvelhetnek el.  
Lőterünk a település határában akác- és nyárfákkal szegélyezett szép, rendezett környezetben található. Helyi  
székhelyű  vadásztársaság működik  az  elsősorban apróvadas területen,  melyen  azért  a jó vadgazdálkodás 
eredményeképpen szép számmal találhatók őzek, de erdeinkben vaddisznó kondák is feltűnnek. 

A község lakóinak kikapcsolódását, szórakozását szolgálja ki a szebb napokat is megért helyi futballcsapat. 

A vezetékes  ivóvízrendszerbe bekötött  lakások száma 488,  a vezetékes  gázhálózatba bekötötteké 287,  a  
település 659 lakásából. 

Értékeink, küldetésünk

Az  esélyegyenlőség  minden  állampolgár  számára  fontos  érték.  Az  esélyegyenlőség  érvényesítése  nem 
pusztán követelmény, hanem az önkormányzatoknak is hosszú távú érdeke, hiszen azt a célt szolgálja, hogy 
mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a karrierre, a jó minőségű szolgáltatásokra – függetlenül attól,  
hogy nő vagy férfi, egészséges vagy fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete. Az  
esélyegyenlőség  megvalósításának  alapfeltétele  a  diszkriminációmentesség,  szegregációmentesség.  Az 
esélyegyenlőségi programnak a településen élő hátrányos helyzetű csoportokra kell irányulnia, akik számára  
a sikeres élet és társadalmi integráció esélye a helyi társadalmat célzó fejlesztések és beruházások ellenére  
korlátozott  marad  a  különböző  területeken  jelentkező  hátrányaikat  kompenzáló  esélyegyenlőségi 
intézkedések nélkül. 

A helyi esélyegyenlőségi programnak kiemelt figyelmet kell fordítania: 

• az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésére a helyi  önkormányzat  döntéshozatalában,  
illetve az általa fenntartott vagy támogatott intézményekben, és az önkormányzat  által ellenőrzött 
szolgáltatások körében; 

• a nevelés, oktatás területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére; 
• a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 

biztosítására; 
• munkaerő-piaci szegregáció visszaszorítására, a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányainak 

csökkentésére, foglalkoztatási esélyeik javítására; a lakóhelyi szegregáció felszámolására; 
• a hátrányos helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítésére a döntéshozatalban, a közügyek  

irányításában. 

Alapvető követelmény az esélyteremtő tevékenység, valamint ennek tervszerű dokumentálása a települési 
esélyegyenlőségi program kidolgozásával és megvalósításával. Mindig a helyzet megismerése, a fontosabb 
problémák feltárása a kiindulópont. Ezt követően a lehetséges faktorok számbavétele, feladataik megjelölése  
következik. Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében a helyzetelemzés mellett a legtöbb, amit tehetünk,  
hogy  képzett  és  felkészült,  a  probléma  iránt  érzékeny,  elkötelezett  együttműködő  partnerek  hálózatát  
alakítjuk ki. 
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Célok

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja

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

Cél,  hogy Encsencs olyan  település  legyen,  ahol  érvényesül  az elsődleges  alapelv,  mely szerint  minden  
embert  egyenlőnek  kell  tekinteni.  Közvetlen  vagy  közvetett  diszkrimináció  vagy  hátrányos 
megkülönböztetés Encsencs községben senkit ne érjen sem faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más  
vélemény,  nemzeti  vagy társadalmi  származás,  vagyoni,  születési  vagy egyéb  helyzet  szerint.  Encsencs 
Község Önkormányzat  Települési  Esélyegyenlőségi  Programjának célja a helyi  viszonyokhoz igazodó,  a  
hátrányos helyzetben élő encsencsi állampolgárokat segítő, támogató feladatok rendszerezése, ütemezése, az  
eddig jól bevált hagyományok megerősítése, megtartása. Ezen belül: 

• Az  összetartó,  szolidáris  társadalom erősítése,  a  hátrányos  megkülönböztetés  megszüntetése,  az 
esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód biztosítása a hátrányos helyzetű csoportok számára. 

• A  megfelelő  pénzbeli,  természetbeni  juttatásokhoz  való  hozzájutás,  valamint  az  önkormányzat 
intézményeiben a különböző közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása.

• A  foglalkoztatási,  oktatási,  egészségügyi,  szociális,  igazgatási  és  területfejlesztési  célok 
összehangolása az esélyegyenlőség biztosítása érdekében. 

• Az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok lehetőségének kiszűrése. 
• A  hátrányos  helyzetű  egyének  és  csoportok  esélyegyenlőségének  előmozdítása  a  társadalmi 

folyamatokban,  a már  eddig jól bevált  hagyományok megerősítése, megtartása, valamint  szükség 
esetén  új  támogató  szolgáltatások  bevezetése,  melyek  csökkentik  a  meglévő  hátrányokat, 
hozzájárulnak az encsencsi állampolgárok életminőségének javításához. 

• A  diszkriminációmentesség  és  szegregációmentesség  biztosításával  a  társadalmi  integráció 
támogatása.

Az esélyegyenlőség biztosításával összefüggő etikai elvek: 
• Megkülönböztetés  tilalma,  egyenlő  bánásmód  elve:  A közszolgáltatások  működésében  meg  kell 

előzni az állampolgárok hátrányos megkülönböztetését. A megkülönböztetés tilalma vonatkozik a 
lakosok  bárminemű  faj,  szín,  nem,  nyelv,  vallás,  politikai  vagy  más  vélemény,  nemzeti  vagy 
társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti diszkriminációjára. 

• Az emberi méltóság tiszteletben tartása: Az állampolgárok emberi értékük, méltóságuk, egyediségük 
alapján  tiszteletet  érdemelnek,  érdekeiket  figyelembe  véve  olyan  körülményeket  és  légkört  kell 
kialakítani, melyek ezeknek az alapvető értékeknek a megőrzését és megerősítését szolgálják. 

• Szolidaritás: A társadalom számára minden állampolgár egyformán értékes, ezért a város minden 
közösségének és polgárának érdeke a szolidaritás erősítése, mely nagyban elősegítheti a hátrányos 
helyzetű  csoportok  társadalmi  integrációját,  foglalkoztatási  és  érvényesülési  lehetőségeit.  A 
rászoruló  embernek  megfelelő  hozzáférést  kell  biztosítani  az  erőforrásokhoz,  szolgáltatásokhoz 
abból  a  célból,  hogy  ő  maga  is  el  tudja  végezni  a  rászabott  feladatot,  meg  tudjon  birkózni  a 
nehézségekkel. 

• Méltányosság  és  rugalmas  ellátás:  A  megkülönböztetés  tilalma  nem  old  fel  minden  létező 
egyenlőtlenséget.  Olyan  pozitív  méltányos  és  rugalmas  intézkedéseket  kell  kidolgozni,  melyek 
elősegítik az érintettek társadalmi pozíciójának, életminőségének javulását.
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Az esélyegyenlőség biztosításával összefüggő fenntartói tevékenységek, felelősségek:
 

• az esélyegyenlőségi célok elérése érdekében a kötelezettségek meghatározása; 
• a kötelezettségek teljesítéséért felelős személyek kijelölése, akiknek fő feladata: 

-a program megvalósításának koordinálása, 
-a program végrehajtásának nyomon követése, 
-az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása; 

• az esélyegyenlőségi terv nyilvánosságának biztosítása;
• az esélyegyenlőségi terv megvalósításában érintett intézmények vezetőinek tájékoztatása; 
• esélyegyenlőségi  kockázatok  kezelése,  intézkedési  tervek  készítése,  értékelése,  folyamatos 

korrekciója; 
• fejlesztési  célok  időrendi  prioritásának  kialakítása,  a  mérhetőséget  lehetővé  tevő  indikátorok 

meghatározása; 
• az esélyegyenlőség javításához kapcsolódó prioritási sorrend meghatározása; 
• az eredmények nyilvánosságra hozásakor a személyes adatok védelmének maximális érvényesítése; 
• a település döntéshozóinak kétévente történő tájékoztatása a megvalósításról.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)

A program készítését előíró törvényi hely 

Az  Alkotmány  70/A.  §-a  az  emberi  méltósághoz  való  joggal  összefüggésben  az  egész  jogrendszer  
tekintetében az állam kötelezettségévé teszi minden személy egyenlő méltóságának tiszteletben tartását és 
védelmét: 
„(1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az  
állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy 
más  vélemény,  nemzeti  vagy  társadalmi  származás,  vagyoni,  születési  vagy  egyéb  helyzet  szerinti  
különbségtétel nélkül. 

(2) Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen hátrányos megkülönböztetését a törvény szigorúan 
bünteti." 
Az Alkotmánybíróság a 61/1992. (XI. 20.) AB határozatban fogalmazta meg az alábbiakat: 
„az  állam mint  közhatalom s  mint  jogalkotó  köteles  egyenlő  elbánást  biztosítani  a  területén  tartózkodó 
minden személy számára. Ebben az összefüggésben nem tehet különbséget közöttük faj, szín, nem, nyelv, 
vallás,  politikai  vagy más  vélemény,  nemzeti  vagy társadalmi  származás,  vagyoni,  születési  vagy egyéb  
helyzet szerint.” [61/1992. (XI. 20.) AB határozat, ABH 1992. 280, 281.] 

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

Az Esélytv. 63/A. §-a az alábbiakról rendelkezik: 
„(1) A helyi önkormányzat, valamint a többcélú kistérségi társulás – a külön jogszabályban meghatározott 
szempontok figyelembevételével – öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. 

(2)  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 terv összhangjáról.” 
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1. Jogszabályi háttér bemutatása

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása

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

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

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

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

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

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

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.

24/2011. (IV.12.) Gazdasági program megtárgyalása
5/2011. (II.14.) Pedagógiai program elfogadása

Jelen  települési  esélyegyenlőségi  program,  mely  az  egyenlő  bánásmódról  és  az  esélyegyenlőség 
előmozdításáról  szóló 2003.  évi  CXXV.  törvény 35.  §-a szellemében született,  elemzi  a településen élő 
hátrányos  helyzetű  csoportok helyzetének alakulását,  és  meghatározza az  e  csoportok esélyegyenlőségét  
elősegítő célokat. Az önkormányzati esélyegyenlőségi programnak kiemelten tartalmaznia kell a pályázatban  
érintett  oktatási  intézménybe  járó  halmozottan  hátrányos  helyzetű  tanulók  esélyegyenlőségének 
előmozdítására  irányuló  tevékenységeket.  Az  Európai  Uniós  elvárások  alapján  a  települések  feladata  a 
társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése.

E program célja,  hogy a település minden lakójának elérhetővé tegye a közszolgáltatásokat,  biztosítja az 
idősek, a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetű – főleg roma – polgárok esélyegyenlőségét az élet minden 
területén.

A  települési  esélyegyenlőségi  program  elkészítése  alapos  helyzetelemzésen  kell  alapuljon,  és  a  civil  
szervezeteket, valamint az intézményeket is célszerű bevonni a program elkészítésébe.

A program a  céljait  –  középtávon –  2018-ig  kívánja  megvalósítani.  Az  Önkormányzat  vállalja,  hogy a  
programban  szereplő pontok,  intézményeit  érintő  pontjait  végrehajtja,  továbbá segíti  az  esélyegyenlőség 
megteremtését más szervezeteknél, illetve más szervezetek által.

Az esélyegyenlőségi program végrehajtását 2 évente kell felülvizsgálni és az aktuális helyzethez igazítani.
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2. Stratégiai környezet bemutatása

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

Encsencs Község Önkormányzat Települési Esélyegyenlőségi Programja készítése során az alábbi stratégiák,  
fejlesztési  tervek,  koncepciók  kerültek  áttekintésre,  biztosítva  az  önkormányzati  dokumentumok 
összhangjának megteremtését: 

1. Encsencs Község Településrendezési Terve  

15/2006  (V.  02.)  számú  határozat,  Encsencs  Község  Településszerkezeti  tervének  és  szerkezeti  terv  
leírásának elfogadásáról
A településen az elmúlt évtizedben a lakásépítési kedv nem generált jelentősszámú új lakásépítést. Az éves  
szinten  maximum  9db  lakás,  a  2000.  évben  számba  vett  654db  lakáshoz  képest  elenyésző.  A jelenleg 
hatályos településrendezési terv elhatározásai között szerepel jelentős lakóterületek kialakítása. A napjainkra 
csökkenő lakásépítési kedvet, valamint az állandó népesség keskeny sávban történő mozgását figyelembe  
véve elmondható hogy a település jelentős tartalékokkal  rendelkezik.  Mindezen megállapítások tükrében 
kijelenthető  hogy  egyes  tervezett  lakóterületek  szükségességének  felülvizsgálatával,  más  célú  területi  
hasznosításával az újonnan építésre kerülő lakások ilyen célú területeinek biztosítottsága, a terv távlatában 
megfelelő.

Gazdasági területek

A község területén jelenleg nincs  számottevő erejű gazdasági  társaság.  A jelenleg gazdasági  területként 
használt területek – főként a belterületen – kisebb gazdasági társaságok foglalják el. A külterületen tervezett  
gazdasági területre a hatályos terv elkészülte óta igény nem jelentkezett. Ez a terület a településre bevezető út  
déli  oldalán  található,  mára  már  be  erdősült.  Ezzel  a  területtel  szemben  –  alacsony  korona  értékű  
mezőgazdasági területen – azonban magánerős beruházás (peletáló üzem) került megtervezésre, amely így 
reálisabbá teszi a terület tervezett terület-felhasználását a rendezési terv időtávlatában.
A belterület  északi  végén,  a Bogáti  út  nyugati  oldalán részben belterületi,  részben külterületi  ingatlanok  
felhasználásával  szintén  egy  jelentősebb  gazdasági  gócpont  kerülhet  kialakításra,  helyi  erőforrások 
felhasználásával. Itt mindenképpen megjegyzendő, hogy a tervezés folyamán arra a megállapításra jutottunk, 
hogy az ingatlanok belterületbe vonásával ellentétben, az egyetlen érintett ingatlan külterületbe vonásával és 
a  terület  ilyen  módos  történő rendezésével  érhető el  a kívánt  terület-felhasználási  alap.  Szintén,  szakági  
javaslatra a Vörösmarty utca déli oldalán tervezett mezőgazdasági-üzemi terület kialakítását, kereskedelmi  
gazdasági övezet kialakításának irányába került elmozdításra. A véleménykérő dokumentációtól eltérően. A 
Sport utca mellett  található vegyes területek övezeti módosítása az itt található gazdasági tevékenységek,  
társaságok bővíthetőségének elősegítésére vált szükségessé. Egyfajta „gazdasági” gócpontként összpontosul 
itt néhány gazdasági szervezet. Ily módon történő támogatásuk, fejlődésük elősegítése a település érdeke is.
Megjegyzendő hogy bár a véleménykérő dokumentáció szöveges leírása a Sport utca mindkét oldalát említi, 
addig a térképmellékleten látható területi lehatárolásból még is kimaradni látszik a déli oldal. Ez a tervezés 
folyamán korrigálásra került. Különleges területek A mély fekvésű területek egyik hasznosítási módja lehet,  
nyílt vízfelületet kialakítása, ami jobb esetben hasznosításra is kerül (horgásztó, halastó). A korábbi terven 
közterületi funkcióval felruházott terület – az un. „Poca” – tervezett övezet szerinti kialakítása nem történt  
meg az eltelt idő alatt, így más irányú felhasználás előtt nyílt meg az út.
A területen olyan programot kívánnak megvalósítani, ami a településen eddig nem volt jelen. Idegenforgalmi 
jellegű,  egy  tavat  is  magába  foglaló  terület  kialakítása  a  cél,  amely  a  település  sporthorgász/turisztikai  
vonzerejének  a  megteremtését  teszi  lehetővé  hosszútávon.  Mindez  jelentős,  a  tavat  is  magába  foglaló  
rendezett  zöldfelületet  eredményezhet  –  ami  megjelenésében,  rendezettségében hasonló lehet  a  tervezett  
közterületi programhoz.

16



Egyéb észrevételek, megjegyzések
A  hatályos  településrendezési  tervhez  használt  adatgyűjtés  óta  eltelt  időben,  a  település  közigazgatási  
területén jelentős mértékű erdősítés ment végbe. Ez a folyamat a megye déli területein rendkívüli módon  
jellemzi a térségben folyó gazdálkodást. Számokban kifejezve mindezt - természetesen a hatályos tervhez  
mérve – 258ha tervezett és megvalósult, illetve 282ha „nem tervezett” erdősítés történt. Mivel a jelenlegi  
módosítás új, a település által biztosított alaptérképre történt, így az akkori felmérés pontatlanságán túl, a 
Földhivatali  állapotok változása,  pontosítása is  lehet  a változás ilyen  méretű megjelenésének az oka.  Ez  
azonban csak a tervezett részre igaz. Az „újonnan” létrejött erdősítések valóban növelik a település biológiai  
aktivitás mutatóit.
Az  alaptérkép  cseréjével  a  jogi  határok  illetve  az  azokhoz  kötött  övezeti  és  egyéb  határoló  vonalak  
módosulhattak, elmozdulhattak. Az átdolgozás folyamán az azonosított, de már jogi határhoz nem köthető 
terület felhasználások igazítása is megtörtént.
3. Beavatkozási pontok ismertetése
Encsencs  Község  Önkormányzata  az  alábbi  módosításokat  kívánja  végrehajtani,  az  Országos 
Településrendezési  és  Építési  Követelményeknek  (253/1997,  XII.20 Kormány rendelet)  megfelelően.  (A  
tervezés folyamán valamely okból korrigált, de az eredeti célkitűzéstől merőben el nem térő tervezési cél,  
áthúzással és mellé írással lett jelölve.)
3.1. Külterületbe vonás (Belterületbe vonás helyett)
3.1.1. A rendezés célja
A település északi végén, a Bogáti út nyugati oldalán, a belterület mellett közvetlenül található ingatlanok 
külterületbe csatolása és övezetének módosítása a szomszédos építési övezetekéhez.
3.1.2. A rendezés oka
A tulajdonosi  viszonyok  azonosak,  illetve az  ingatlanon folytatott  tevékenység  bővíthetősége  érdekében 
történik az említett telkek külterületbe vonása és várhatóan egyesítése a szomszédos ingatlannal.
3.1.3. A rendezés várható hatásai
Az  érintett  ingatlan  (1,0  ha  alatti  terület)  tekintetében  a  beépítettség  növekedés  várható  (a  jelenlegi 
állapothoz viszonyítva). Egyéb környezeti hatás nem várható.
3.2. Ipari-gazdasági terület kialakítása
3.2.1. A rendezés célja
A településre vezető 49131. számú út külterületi szakaszának északi oldalán, ipari - gazdasági tevékenység 
befogadására alkalmas építési övezet kialakítása vált szükségessé, tervezett beruházások megvalósításának  
támogatására.
3.2.2. A rendezés oka
A  betelepülni  kívánó  gazdasági  szervezetek  számára  egy  közművekkel  jól  ellátható,  jó  közlekedési 
kapcsolatokkal rendelkező terület kínálata vált szükségessé. Ezzel párhuzamosan, a hatályos tervben szereplő 
tervezett (de fel nem használt) területek fenntartásának szükségessége felülvizsgálatra kerül.
3.2.3. A rendezés várható hatásai
A terület  beépítettségének intenzitása jelentősen megnövekszik.  A környezetre gyakorolt  negatív hatások 
növekednek (zaj,  por,  szennyezőanyag  kibocsátás),  ezért  szükséges  a  belterület  irányából  a  konfliktusok 
feloldására védelmi,  ütköző vagy átmeneti  zónát kialakítani.  Helyi  viszonylatban jelentősebb közlekedési  
kényszer alakulhat ki a terület irányába (személy és teherforgalom egyaránt, de eltérő irányból).
3.3. Kereskedelmi szolgáltató (mezőgazdasági-üzemi helyett) terület kialakítása
3.3.1. A rendezés célja
A Vörösmarty utca déli oldalán, külterületen, gazdasági tevékenység befogadására alkalmas építési övezet  
kialakítása vált szükségessé, tervezett elképzelések megvalósításának támogatására.
3.3.2. A rendezés oka
A hatályos tervben szereplő falusias lakóterület bővítés nem került kialakításra. A megváltozott gazdasági  
helyzetnek megfelelően előtérbe került a terület gazdasági célú felhasználása magáncélú hasznosítással.
3.3.3. A rendezés várható hatásai
A terület  beépítettségének intenzitása jelentősen megnövekszik.  A környezetre gyakorolt  negatív hatások 
növekednek (zaj,  por,  szennyezőanyag  kibocsátás),  ezért  szükséges  a  belterület  irányából  a  konfliktusok 
feloldására védelmi,  ütköző vagy átmeneti  zónát kialakítani.  Helyi  viszonylatban jelentősebb közlekedési  
kényszer alakulhat ki a terület irányába (személy és teherforgalom egyaránt, de eltérő irányból).
3.4. Szabályozási vonalak felülvizsgálata
3.4.1. A rendezés célja
A tervezett szabályozási vonalak, szabályozási szélességek felülvizsgálata a Bogáti - Fő utcák által közrezárt  
tömb körül. 
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3.4.2. A rendezés oka
Az átépülést segítő előkert vonalak megtartása mellett, a cél – az utcák szélesítése – továbbra is fenntartható,  
úgy hogy az nem folyamatában, hanem a megvalósítás idejében jelentsen anyagi terhet az Önkormányzatra.  
Természetesen a felülvizsgálat a műszaki előírások figyelembe vételével történhet.
3.4.3. A rendezés várható hatásai
Értékelhető negatív, vagy pozitív hatása a módosításnak nincsen.
3.5. Szabadidős, sport terület bővítése
3.5.1. A rendezés célja
A  község  külterületén  található  sport  célú  terület  bővítése,  egyéb  közösségi  sport  célú  tevékenységhez 
kötődő fejlesztés megvalósításának céljából.
3.5.2. A rendezés oka
A  már  meglévő  községi/önkormányzati  sportterület  szomszédságában  további  területek  szükségesek  a 
tervezett fejlesztések, új sportolási, közösségi tevékenységek kulturált körülmények közötti kiszolgálásához 
(kiszolgáló létesítmények, pályák,…stb.).
3.5.3. A rendezés várható hatásai
A terület beépítettségének intenzitása kismértékben növekszik. Az ide irányuló közúti forgalom nem jelentős 
és csak esetleges, illetve időszakos. Jelentősebb környezeti hatás nem várható.
3.6. Gazdasági tevékenységek területi bővíthetőségének megteremtése
3.6.1. A rendezés célja
A Dobó  –  Bogáti  –  Fő  –  Sport  utcák  által  határolt  tömb  déli  végén,  belterületen,  meglévő  gazdasági, 
tevékenységek bővíthetősége vált  szükségessé,  tervezett  elképzelések megvalósításának támogatására,  az 
övezet bővítésével illetve besorolásának megváltoztatásával.
3.6.2. A rendezés oka
A hatályos tervben szereplő övezeti  határok a területi  bővítést nem teszik lehetővé. Ugyanakkor pedig a 
község életében viszonylag jelentős gazdasági, munkáltatói potenciál összpontosul erre a területre. 
3.6.3. A rendezés várható hatásai
Értékelhető negatív, vagy pozitív hatása a módosításnak nincsen.
3.7. Tevékenységi kör bővítése
3.7.1. A rendezés célja
A belterület északi részén található ipari-gazdasági terület alkalmassá tétele, az ott folytatott tevékenységhez  
kapcsolódó oktatási célú épület elhelyezése.
3.7.2. A rendezés oka
Az érintett területen elhelyezkedő vállalkozás, oktatási lehetőséggel – pl.: tanműhely - kívánja bővíteni a már  
meglévő tevékenységi körét, azon a szakmai területen, amelyen jelenleg is működik.
3.7.3. A rendezés várható hatásai
Értékelhető negatív, vagy pozitív hatása a módosításnak nincsen.
3.8. Horgász, sport, szabadidős, szállásadói terület kialakítása
3.8.1. A rendezés célja
A Bogáti út nyugati oldalán a 27/3, 27/1, 28/1, 48 hrsz-ú ingatlanokon (un. „Poca”) a hatályos tervek szerinti 
tervezett  –  de  ki  nem  alakított  –  közpark  övezetének  megváltoztatásával,  egy  nagyobb  zöldfelülettel  
rendelkező vendéglátó ipari, pihenőhelyi, turisztikai/szálláshelyi funkciók befogadására is alkalmas területet 
kíván kialakítani.
3.8.2. A rendezés oka
Magánerős beruházás keretében egy turisztikai  célú,  többfunkciós terület  kialakítását  tervezik az érintett  
területen. Horgásztó létesítésével az amúgy is mély fekvésű terület közepén, kiszolgáló épületekkel, tovább 
többfunkciós épület/épületek kialakításával amely alkalmas szállás kínálat megteremtésére, illetve az egyéb 
szolgáltatások  infrastrukturális  megteremtésére  is.  Továbbá  alkalmas  kell  legyen  az  üzemeltető 
lakóépületének elhelyezésére is.
3.8.3. A rendezés várható hatásai
A  terület  beépítettségének  intenzitása  kismértékben  megnövekszik.  Az  eddig  rendezetlen  terület 
megszüntetésre kerül a fejlesztés által. A települési környezet javulása következi be, a terület ugyanakkor  
felértékelődhet.  A szomszédos lakóterületek irányából  az  esetleges  konfliktusok feloldására  ütköző vagy 
átmenetei  zóna  kialakítása  válhat  szükségessé.  Helyi  viszonylatban  jelentősebb  közlekedési  kényszer  
alakulhat ki a terület irányába, amely elsősorban személygépjárművekből tevődik össze időszakosan.
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2. Encsencs Község Önkormányzatának Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Terve 

A vizsgált intézményben - Közös Fenntartású Általános Iskola és Óvoda-egy bizonyos szinten (ami azonos a 
többi  tanuló oktatási  szintjével)  biztosított  a  hátrányos  helyzetű tanulók eredményes  oktatása.  A tanórán  
kívüli programokban való részvétel lehetősége minden tanuló számára adott, nincs igazi feltételhez kötve. A 
szakköröket-a szakköri összlétszámhoz képest-magas létszámban veszik igénybe a HHH gyerekek ami az 
évek során növekvő tendenciát mutat. Az országos kompetenciaméréseken az iskola az országos átlag alatt  
teljesített. A hátrányos helyzetű gyermekek magas aránya miatt további intézkedésekre, beavatkozásokra van 
szükség. Először pontosan fel kell mérni az adatokat, ennek ismeretében az iskolának és az óvodának olyan  
nevelési,  pedagógiai  programokra  van  szüksége,  ami  növeli  a  gyerekek  kompetenciáit,  segíti 
szocializációjukat.  Az  intézményekben  a  tanulók  oktatásának  feltételei  részben  biztosítottak  a  humán  
erőforrás kapacitás nagyfok fejlesztésre szorul. Az iskola szakos ellátása magyarországi átlagot magasan alul  
teljesíti, nagyon kevés a szakos tanár által ellátott óra. Az általános iskolában elsődleges szempontnak kell  
lenni a jövőben, hogy a szakos ellátottságot (áttanítással a telephelyek között óraadók bevonásával stb.) a  
jogszabályi előírások szerint teljesíthesse. 

A hátrányos  helyzetű  tanulók  nevelésének eredményességét  is  segíti,  hogy a  pedagógusok közül  sokan 
Encsencsen a pedagógusok több mint fele (17 fő) módszertani továbbképzésen vett részt az elmúlt tanévben, 
de  a  differenciált  egyénre  szabott  oktatási  módszerek  megismerése  továbbra  is  kiemelt  feladatként 
kezelendő.

Az iskolában (a székhelyen és a telephelyen egyaránt) alkalmazzák a fejlesztő pedagógia eredményét  az 
osztályok rendszeresen dolgoznak csoportbontásban. 

Az intézményben (iskolában és óvodában egyaránt) nagy az egy főre jutó önkormányzati finanszírozás 
különbsége az egyes településeken. 

Az intézmények és a településen működő társadalmi civil és szakmai fórumok közötti kapcsolat rendszeres 
az iskola és az óvoda között napi szintű a kapcsolattartás. Az iskolának saját alapítványa van, a történeti 
egyházakkal jó a kapcsolat, a katolikus és a református egyház tart tanrendbe ágyazott hitoktatást az 
iskolában. 

Jó kapcsolatot ápol az iskola a Gyermekjóléti szolgálattal és a családsegítővel a védőnőkkel és az Idősek  
otthonával  is.  Az  iskola  és  a  Helyi  Cigány Kisebbségi  Önkormányzat  között  rendszertelen  a  kapcsolat 
zömmel akciókra, konkrét pályázatokra terjed ki. A magas számban iskolába járó roma tanulók érdekében  
célszerű  lenne  az  iskolának  rendszeresebb  és  konkrétabb  kapcsolatot  tartani  a  CKÖ-vel.  A  hátrányos  
helyzetű  kiemelkedően  magas  aránya  további  intézkedéseket  beavatkozásokat  igényel.  Fontos  feladat  a 
halmozottan  hátrányos  helyzetű  gyerekek  számának  megismerése  és  hátránykompenzáló  programok 
szervezése. 
HHH adatok pontosítása a településeken.
Beóvodázási program is szükség van, mert valószínűleg egyik településen sem jár minden gyerek óvodába 3 
éves korától.  És ezek között a gyerekek között valószínűsíthetően HHH gyerek is szép számmal vannak.
Az SNI prevenciós valamint a felülvizsgálati program is fontos feladat az iskolában és az óvodában. 

3. Encsencs Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 

A gazdasági program elkészítésének célja, hogy Encsencs község a 2010 – 2014 közötti ciklus időtartama  
alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, fejlődjön.
A helyi önkormányzati  választásokat követően a polgármesternek a képviselőtestület elé kell terjeszteni a  
négy évre szóló gazdasági programját. Tartalmát illetően az Ötv. 91 §. (6) bekezdése úgy fogalmaz, hogy: 
„A gazdasági program az önkormányzat(ok) részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket,  
feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági  
adottságok  átfogó  figyelembevételével  –  a  kistérségi  területfejlesztési  koncepcióhoz  illeszkedve  –  az  
önkormányzat(ok) által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A  
gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek  
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elősegítését,  a  településfejlesztési  politika,  az  adópolitika  célkitűzéseit,  az  egyes  közszolgáltatások  
biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat…”

Encsencs  Község  Önkormányzatának  a  2006-2010  közötti  időszak  gazdasági  elképzelései  kb.  60%-ban 
megvalósultak.  Amely  elképzelések  nem  került  megvalósításra  annak  egyrészt  finanszírozási  oka  volt, 
másrészt megváltozott a politikai és gazdasági környezet. Az Önkormányzat e gazdasági program mentén  
dolgozott, követte a benne rögzítetteket, bár látszik, hogy egy négy éves program az önkormányzat életében  
rendkívül  rövid.  A pénzügyi  és  gazdasági  lehetőségek ebben az időtartamban nem oldják meg azokat  a 
problémákat,  nem teljesítik  azokat  az  elképzeléseket,  amelyeket  egy  önkormányzat  egy  jól  összeállított 
gazdasági programban megfogalmaz, hiszen változik a politikai terület, változnak a támogatási struktúrák.

A gazdásági program elkészítésének idejében vizsgálni kell az Önkormányzat pénzügyi, gazdasági hátterét.  
Ez az elmúlt másfél évben kb. 32 millió forinttal csökkent, ugyanis az állami normatívának ma, a 2009. 
novemberi koncepcióhoz viszonyítva közel 32 millió forintnyi negatív irányú eltérés van. Ez azért lényeges,  
mert ebben a gazdasági programban az előttünk álló időszakra úgy kell tervezni, úgy kell a fejlesztéseket  
megfogalmazni, hogy láthatóan szűkülnek azok a pénzügyi lehetőségek, amit az Önkormányzat sajáterőként 
vagy beruházási tartalékként be tud mutatni. Jelenleg az Önkormányzat több hitelt is kezel: beruházási-, bér-  
és folyószámlahitel,  valamint  támogatást  megelőző hitel.  E hitelek kezelése többletköltséget  is  jelent,  és  
rendkívüli módon megnehezíti az Önkormányzat  gazdálkodását.  Ez a gazdasági program tervezésének és 
megvalósításának a legnagyobb nehézsége, akadálya. 

Mindemellett problémaként jelentkezik az is, hogy ebben az időszakban zajlik az országban egy politikai,  
pénzügyi és gazdasági átszerveződés, túl vagyunk egy gazdasági válság első hullámán, ami láthatóan még  
nem érte el a tetőpontját. Ma kiszámíthatatlan az önkormányzatok sorsa. Látható ugyan, hogy a Kormány az 
önkormányzati szektor átalakításán dolgozik, de hogy ez milyen jellegű, milyen mélységű és nagyságrendű 
lesz azt nehéz a rendelkezésre álló információk alapján megállapítani. Ezek a politikai síkon hozott döntések 
alapjaiban  változtathatják  meg  az  önkormányzati  működést  és  ezzel  együtt  e  gazdasági  program 
megvalósulását is. 

Az  elmúlt  időszak  megtanított  minden  önkormányzatot  arra,  hogy  egyik  napról  a  másikra  gyökeres  
változások történnek a fejünk fölött, amelyek rendkívüli kihatással vannak az önkormányzati gazdálkodásra 
és működésre. A változásokat pedig tudomásul kell venni, így ebben a bizonytalanságban nehéz dolgozni,  
nehéz megfelelő döntéseket hozni, nehéz elképzeléseket megvalósítani.

Egy igazán értékes terv készítésének alapvető része egy pontos helyzetértékelés és elemzés.  Ez jelenti  a  
település  legfontosabb,  alapvető  mutatószámainak,  paramétereinek  (népesség,  közszolgáltatások, 
infrastruktúra, stb.) leltárát, számbavételét. A számadatok kiegészülnek a lakossági igényfelmérés adataival 
és az önkormányzat  jelenlegi  gazdasági  helyzetének vizsgálatával,  amelyek  alapján megfogalmazhatók a  
fejlesztési irányok, célkitűzések. 

A program alapvető célja, hogy megfogalmazza azokat az alapelveket, meghatározza azokat a teendőket, 
amelyek lehetővé teszik, hogy Önkormányzatunk: 

- biztosítsa a település lakói számára fontos intézmények működését (egészségügy, oktatás, stb.);
- képes legyen a szolgáltatások színvonalának megtartására, illetve fejlesztésére;
- gondoskodjon a település infrastruktúrájának folyamatos fejlesztéséről;
- törekedjen az élhetőbb környezet kialakítására;
- segítse a munkavállalók munkaerőpiacra való bekerülését, az azon való megmaradását;
- csökkentse a hátrányos helyzetű családok leszakadását;
- javítsa a halmozottan hátrányos helyzetű személyek életminőségét;
- fokozza a település közbiztonságát.

A  program  kiindulási  alapként  számba  veszi  a  település  meglévő  sajátosságait,  előnyeit,  hátrányait  és  
lehetőségeit  is.  Az  önkormányzati  tevékenységeknél,  valamint  az  ezekkel  kapcsolatos  fejlesztési 
elképzeléseknél  természetesen  meghatározó,  hogy melyek  az  önkormányzat  számára  törvény által  előírt  
„kötelező” és „nem kötelező”, azaz „önként vállalt” feladatok. Azonban annak tudatában, hogy hamarosan a 
teljes  közigazgatási  rendszer  átalakul,  egy  olyan  önkormányzatiságra  van  szükség,  ahol  a  település  
szolgáltatásokat nyújt. Az előttünk álló időszak ebben a tekintetben igen sok újdonságot hozhat a számunkra.  
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Új  együttműködési,  összefogási  lehetőségek  nyílnak  meg,  új  fejlesztéseket  indíthatnak,  mindezekhez 
azonban egy új szemléletmódra, új látásmódra is szükség lesz. E közelítésmódban ugyanúgy kell működtetni  
egy települést, mint ahogyan egy szolgáltató céget, vállalkozást. 

A Gazdasági Program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre:
• a Képviselő-testület és a Polgármester elképzelései;
• a település lakossága által megfogalmazott elképzelések, igények;
• az Önkormányzat jelenlegi illetve várható pénzügyi helyzete.

A programban meghatározott fejlesztések eléréséhez a Képviselő-testületnek két irányra kell koncentrálni.  
Egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására és realitására, másrészt a szükséges anyagi források,  
eszközök  megteremtésére.  A  Képviselő-testület  minden  gazdasági  jellegű,  a  gazdálkodásra,  a  település 
működtetésére,  fejlesztésére  vonatkozó  döntéseknél  figyelembe  kell,  hogy  vegye  az  e  programban  
meghatározottakat.

Összegzés

Önkormányzatunk  felelőssége,  hogy  világos  célokat  fogalmazzunk  meg.  A  célokat  ismertessük  meg  a 
lakossággal, kérjük a segítségüket, mert csak együtt tehetünk a jövőnkért.  Településünket csak lakosainak 
akarata, tudása, szakértelme, kreativitása és szorgalma teheti fejletté és sikeressé.

A Gazdasági Program által megjelölt célokat és feladatokat bár a 2010-2014. közötti időszakra ütemezte, de 
a projektek túlnyúlnak a 2014. éven. E program rövid és középtávú fejlesztéseket is tartalmaz, a programban 
megfogalmazottak iránymutatatást adnak a következő időszakra is. 

A gazdaságfejlesztési  munka folyamatos,  időszakosan csak azért  lehet  befejezettnek tekinteni, 
hogy vizsgálni tudjuk a feladatok teljesítését, a kitűzött célok megvalósulását, értékelni tudjuk az 
adott időszak teljesítményét. Ezért célszerű 2013-ban átvizsgálni, aktualizálni e programot.

4. Encsencs Község Önkormányzat Ifjúságfejlesztési Koncepciója

Encsencs Község Önkormányzat ifjúsági koncepciója a jelen igények és lehetőségek tudatában az ifjúságot 
érintő  célok  megvalósításához  kapcsolódó feladatok  ellátására  különböző megoldásokkal  tesz  javaslatot.  
Célja,  hogy a  koncepcióban lefektetett  alapelvek és  középtávú célok megfogalmazása  összehangoltan,  a  
rendelkezésre álló erőforrások leghatékonyabban felhasználásával fejlessze a helyi fiatalok közösségét. 

Bevezetés 
Az  ifjúsággal  való  foglalkozás  minden  kor  és  minden  társadalom  jellemzője,  de  a  fiatalokra  fordított  
figyelem iránya  és  mértéke társadalmanként  eltérő.  A XXI.  század Európájának egyre  öregedő,  őslakos 
népességében fogyatkozó társadalmában azonban mind fontosabb kihívásként mutatkozik a fiatalokról való  
gondolkodás  megváltoztatása,  valamint  a  fiatalokkal  való  tényleges,  cselekvésekben  megvalósuló 
foglalkozás.
Az Európai Unió tagállamaiban az ifjúságpolitika döntően a tagállamok hatáskörébe tartozik, nincs egységes 
kép az ifjúságügy terén. A 2001-ben kiadott ifjúsági Fehér Könyvben lefektetett elvek és prioritások mentén 
azonban mind komolyabb együttműködések figyelhetők meg a tagállamok között, valamint az Európai Unió 
is egyre növekvő figyelmet fordít az ifjúságpolitikák összehangolására. A közösségi irányelvek tagállami,  
nemzeti  szinten kapnak egyre nagyobb hangsúlyt,  nemzeti  szinten pedig az alacsonyabb egységek,  mint  
régiók,  kistérségek  és  települések  politikájában  kapnak  egyre  nagyobb  teret.  Az  ifjúsági  terület  egyik  
alapelve a szubszidiaritás, mely szerint ifjúsági ügyekben a döntéseket a fiatalokhoz legközelebbi szinten  
kell meghozni. Ezáltal felértékelődik a kistérségi, települési döntéshozatali szint, valamint maguk a fiatalok 
által  létrehozott  közösségek,  szervezetek,  ahol  a  saját  korosztályi  képviseleti  fórumokon  folyhat  a 
döntéshozatal.
A mai Magyarországon számos terület foglalkozik a fiatalokkal, hiszen ott van az iskolarendszer, a szociális  
alrendszer és egyéb más rendszerek, melyek csupán egy-egy szeletét képesek felölelni a fiatalokkal való  
foglalkozásnak. A fiataloknak számos olyan problémája, kérdése van, amelyekre nem adnak választ ezek a  
rendszerek.  Ezt  felismerte  a Kormányzat  is  és létrehozta a Nemzeti  Ifjúsági  Stratégiát,  ami  tizenöt  éves 
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időtávban  2008-2023  közötti  időszakban  fogalmazza  meg  Magyarországon  az  ifjúsági  korosztályokkal 
kapcsolatos társadalmi célokat és az ezekhez kapcsolódó állami feladatokat.

Összegzés

Az Ifjúsági Koncepció 2010-2013 a jelenlegi helyzet bemutatásával, a helyi fiatalok igényeinek felmérésével 
valós problémákat és lehetőségeket tár fel több területet összekapcsolva.

Az  ifjúsági  munka  eredményességének  és  hatékonyságának  növelése  érdekében  az  alábbi  tennivalók  
javasoltak:

• A  képviselő-testület  nyitottsága  és  támogatása  e  koncepcióhoz  kapcsolódó  cselekvési  terv 

kidolgozására, a konkrétan megjelölt feladatok ellátását, végrehajtását és a megvalósulás eredményét  
ellenőrizve, értékelve.

• Az önkormányzat, az intézmények és a civil szervezetek közötti kapcsolat erősítése, köztük a megfelelő 

és  rendszeres  kommunikációs  rendszer  kialakítása,  annak  folyamatos  működtetése  (kerekasztal  
megbeszélések, fórumok, honlap) a fiatalok bevonásával.

• Megfelelő  humánerőforrás  biztosítása  ifjúsági  referens  vagy  ifjúság  segítőként,  aki  koordinálja  az 

ifjúsági koncepció és a cselekvési terv megvalósítási folyamatát, illetve önkéntesként, aki tevékenyen  
részt vesz a feladatok ellátásában, kiegészíti a koordináló munkát.

• Az ifjúsági munkát az ifjúsággal együttműködve szükséges ellátni, bevonva őket a korosztályt érintő, a 

rájuk vonatkozó döntéshozatali mechanizmusokba.

Encsencs Község Önkormányzatát a helyi fiatalokért és a fiatalokkal végzett tevékenységéért 2008-ban az 
Észak-alföldi  Régió  települései  közül  a  Regionális  Ifjúsági  Tanács  „Ifjúságbarát  Önkormányzat”  Díjjal 
jutalmazta.  Ehhez  hozzájárult  a  2005-2008.  közötti  időszak  Ifjúsági  Koncepciója,  mivel  az  abban 
megfogalmazott  célok  jelentős  része  megvalósult,  a  koncepció  egy  iránymutatás  volt  a  helyi  fiatalok 
fejlesztésére.  Bízva  e  jelenlegi  koncepció  céljainak  megvalósulásában  zárszóként  Wootsch  Péter  szavai 
használva az ifjúságbarát önkormányzatról:

„Az  ifjúságbarát  települési  önkormányzat  figyelembe  veszi  a  település  jövőjét  érintő  legfontosabb  
kérdéseket, és azok eldöntésekor a fiatalok véleményét és hozzájárulását kéri. Figyelembe veszi továbbá azt,  
hogy a településen élő, a településért elkötelezett lakosság nélkül fejlesztések nem lehetségesek, valamint  
tudatában van, hogy ezért elemi érdeke fűződik ahhoz, hogy a településen felnövekvő fiatalok közül minél  
többen  maradjanak  „otthon”.  Az  ifjúságbarát  települési  önkormányzat  a  jövőtervezés  legfontosabb  
tényezőinek azokat a fiatalokat tekintik, akik számára fontos érték, hogy otthonuk, szülőhelyük élőhelyükként  
funkcionálhasson.”

5. Encsencs Község Önkormányzat Idősügyi Koncepciója

Az idősügyi koncepció által meghatározott fő célok:

• A méltóságteljes élet biztosítása a település idős lakosság számára

• Az  egészséges  életszemlélet  megőrzése,  hogy  az  időkort  aktívan  derűsen,  friss  testi  és  lelki 
szellemiséggel jó életminőségben lehessen élni. 

• A generációk közötti kapcsolatok erősítése az egészséges párbeszéd kialakítása és a közös értékek 
mindennapi gyakorlatban való átültetése, hasznosítása. 
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E célok eléréséhez a különféle intézkedéseket úgy kell alakítani, hogy azok elő és külön segítsék a társadalmi 
aktivitást, erősítsék a szociális hálózatokat és az idős emberek társadalmi részvételét. Biztosítsák az idősek 
fizikai és intellektuális kikapcsolódási lehetőségeit, valamint a kulturális életben való aktív részvételét. 

A társadalom fokozódó életritmusából adódóan az idősek és a közép illetve a fiatalabb generációk kapcsolata 
meglazult, amelynek egyik leggyakoribb oka az idősek elmagányosodásának, elszigetelődésének. A helyi  
idősekben  megvan  azonban  az  a  vágy,  hogy  megfelelő  segítséggel  ismét  aktív  résztvevőivé  váljanak 
családjuk és a helyi közösség számára.

Az  idős  emberek  nehezen  mozdulnak  ki  a  biztonságot  nyújtó  megszokott  környezetből.  A  számukra 
biztosított  ellátásokat  szűkös költségvetésük és romló  egészségi  állapotuk miatt  veszik igénybe.  Kiemelt  
terület a mentálhigiéniás gondozás, mivel a legtöbb gondot az odafigyelés, a törődés hiánya okozza. 

6. Encsencs Község Önkormányzatának Egészségterve

Az egészség alapvető emberi jog, ami teljes fizikai, lelki és társadalmi jólétet jelent, és nem egyszerűen a  
betegség,  vagy fogyatékosság  hiányát.  Az  egészséghez  való  jog  tágabb  értelmű,  mint  az  egészségügyi 
ellátáshoz való jog.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapelvei körében az alábbiak szerint fogalmaz:

„Az egészség fejlesztését, megőrzését és helyreállítását az egészségügy eszközrendszere csak a szociális  
ellátórendszerrel, valamint a természeti és épített környezet védelmével, illetve a társadalmi és gazdasági 
környezettel együttesen, továbbá az egészséget támogató társadalmi gyakorlattal és politikával kiegészülve 
képes szolgálni.”

A lakóhelyi életfeltételek, a helyi közszolgáltatások biztosítása az önkormányzat feladata. Ennek köréről és  
mikéntjéről a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.törvény 8. §- a rendelkezik az alábbiak szerint:

„A települési önkormányzat feladata a helyi  közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a  
településrendezés,  az  épített  és  természetes  környezet  védelme,  a  lakásgazdálkodás,  a  vízrendezés  és  a 
csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása,  
helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi tűzvédelemről, a 
közbiztonság  helyi  feladatairól;  közreműködés  a  helyi  energiaszolgáltatásban,  a  foglalkoztatás 
megoldásában;  az   óvodáról,  az  alapfokú  nevelésről,  oktatásról,  az  egészségügyi,  a  szociális  ellátásról, 
valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása, közművelődési, 
tudományos,  művészeti  tevékenység,  sport   támogatása;   a   nemzeti   és   etnikai   kisebbségek  jogai 
érvényesítésének a biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.”

Az  Önkormányzat  feladata  elsősorban  tehát  az  egészséges  életfeltételek  biztosítása  és  az  egészséget 
befolyásoló tényezők kedvező alakítása.
Az  egészségügyhöz  kapcsolódó  jogszabályok  jól  körülhatárolóan  szabályozzák  a  lakosság  egészségi  
állapota érdekében eljáró szervek körét és a teendő intézkedéseket, feladatokat.

Az egészségterv célja Encsencs község lakosai életfeltételeinek, életminőségének, s ezen keresztül az itt élő 
emberek egészségi állapotának javítása az élet minőségét befolyásoló tényezők változtatásán keresztül . Az 
egészségterv megvalósítása az encsencsiek testi, lelki és szociális „jól-létét” kell, hogy szolgálja.

A  önkormányzat  döntései  során  mérlegeli  azok  egészségügyre  gyakorolt  hatását,  valamint  szervező,  
koordináló,  támogató  tevékenysége  révén  a  helyi  közösségek  számára  olyan  feltételek  megteremtésére 
törekszik,  hogy a maguk területén hatékonyan tudjanak fellépni az egészségkárosító magatartások ellen, 
eredményesen működjenek közre a betegségek megelőzésében, az egészséges életmód népszerűsítésében, az  
egészségtudatos magatartás kialakításában.

Encsencs község települési egészségterve a helyi állapotfelmérés adataira, sajátosságaira építve határozza 
meg a települési színtéren elérendő célokat, és az azok elérése érdekében szükséges helyi tennivalókat.
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Mivel az egészségi állapotot meghatározó tényezők nagy  része  az  egészségügy  kompetenciáján  kívül 
esik,  más  ágazatok  hatáskörébe  tartozik,  ennek  megfelelően  a  környezetvédelem,  közlekedés,  oktatás,  
szociális  és  ifjúságvédelem,  munkaügy,  sporttevékenységek  együttműködésével  határozhatók  meg  a 
stratégiai célok, a fejlesztési szükségletek.

Célunk  valamennyi  érintett,  tenni  akaró  hivatalos  szerv,  hivatásos  szakember,  civil  szervezet  és  
magánszemély bevonása a község egészségtervének végrehajtása érdekében.
Az egészségterv a Komplex telep-program keretein belül ill. annak forrásaiból születhetett meg az Európai  
Unió támogatásával ill. az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával.(TÁMOP-5.3.6-11/1, 2012.10.01.-
2015.01.31).
A  28  hónapos  Komplex  telep-program  Encsencs  község  területén  lévő,  két  nagy,  elkülönült,  főleg  a 
cigányság által lakott szegregátum lakóinak szemléletformálására irányul, amely a résztvevő családok szinte 
minden  tagját  érintik.  A  projekt  ezzel  a  komplex  családi  fejlesztéssel  éri  el  leginkább  céljait,  a 
szemléletformálással a fenntarthatóságot is fokozza.

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása

2013-ban a MAGNÓLIA pályázat/TÁMOP-6.1.2/LHH/11/ keretében a kistérségben megvalósulandó 
programok:

Kerékpártúra 
A lakosság rendszeres testmozgását elősegítő szabadidős programok megvalósítása keretében kerülhet sor 
kerékpártúrák szervezésére, ahol hangsúlyt kap az energiaegyensúly is.

Életmódtábor 
Az  életmód  tábor  célja,  hogy  a  kistérség  lakossága  részére  átadásra  kerüljön  mindaz  a  tudás,  amely 
birtokában egészség megőrizhető, javítható. Fontos, hogy az egészséges táplálkozás, a helyes életmód és a  
rendszeres mozgás napi gyakorlattá váljon a lakosság életében. 
Ennek kiváló helyszíne a természetben szervezett életmód tábor, ahol dietetikus, sport szakember és életmód  
tanácsadó közreműködésével a helyes táplálkozás, a megfelelő mozgás és az egészséges életmód egysége  
biztosítható.

Füst nélküli élet klubja 
A statisztikai adatok szerint a világon körülbelül 1,3 milliárd ember dohányzik rendszeresen. Magyarország a 
dohányzást  tekintve  a  világranglista  élmezőnyében  van.  A  felnőtt  lakosság  egyharmada  dohányzik  
rendszeresen. A személyenkénti cigarettafogyasztás meghaladja a kétezer szálat egy évben. A tapasztalatok  
szerint csak kevesen tudják abbahagyni a dohányzást, pedig 10-ből 4-en szeretnének leszokni. A leszokás  
csakis pozitív hatással  jár az érintett  személyre,  de mivel  függőségről van szó, ezért ez a folyamat  nem 
feltétlenül megy zökkenőmentesen.

Idősek klubja 
A kistérség demográfiai helyzetének és a szükségletfelmérés eredményeinek tükrében az idős korú lakosság  
egészségfejlesztése  során létfontosságú a  jó  egészség és  aktív  társadalmi  részvétel  ösztönzése az  idősek  
körében. Az egészséges öregedést a WHO a következő módon definiálja: „a fizikai, szociális és mentális  
egészségügyi lehetőségek optimalizálásának folyamata, amely lehetővé teszi az idősebbek számára az aktív,  
diszkriminációmentes társadalmi részvételt és az önálló, jó minőségű életet”.

Krízis klub 
Magyarországon  a  szegénységet  a  Központ  Statisztikai  Hivatal  (KSH)  létminimum-számításai  alapján 
határozzák  meg.  Eszerint  ma  a  lakosság  30%-a,  mintegy  3  millió  ember  él  a  létminimumon  (73  ezer  
forint/fő/hónap) és az alatt. 
A Nyírbátori kistérség népességének jövedelmi viszonyai lényegesen rosszabbak az országos átlagnál, ennek 
fő oka a népesség alacsonyabb gazdasági aktivitása. Az alacsony jövedelem, alacsonyabb életszínvonal miatt  
a szociális gondoskodásra mind a regionális, mind az országos átlagnál nagyobb az igény. A KSH adatai  
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szerint a munkaképes korú népességből regisztrált álláskereső, a tartós munkanélküliek aránya is meghaladja 
az  egyébként  is  kedvezőtlen  megyei  átlagot,  amely  a  térség  foglakoztatási  struktúrájának és  munkaerő-
piacának kedvezőtlen helyzetét jelzi. 
Az életszínvonal  negatív változása és csökkenése,  a munkanélküli  személyiségének széttörésével  drámai  
teherpróbának  teszi  ki  a  munkanélküli  családját  is.  A  munkanélküliség  következtében  a  családon  belül 
nemcsak  az  anyagi  terhek  fokozódnak,  kimutathatóan  nőnek  a  házastársi  konfliktusok,  gyarapodnak  a 
válások, a munkanélküliek gyerekei körében megnő a deviáns viselkedések gyakorisága. A munkanélküliség 
valóban egy olyan krízisállapot, amely egyéb pszichés krízisállapotokhoz hasonlítható. A munkanélküli erről 
a  mélypontról  saját  önerejéből  kijutni  csak  igen  nagy nehézségek  árán  képes,  szüksége  van  egyéni  és 
csoportos támaszra, törődésre.

Életmód-sport klub 
A  mozgásszegény  életmóddal  összefüggésbe  hozhatóak  a  szív-  érrendszeri,  mozgásszervi, 
pszichoszomatikus  betegségek.  Számos  öregedéssel  összefüggő  panasz  megelőzhető,  késleltethető,  mint  
például  az  ízületi  merevség,  súlygyarapodás,  csontritkulás,  vérzsírok  növekedése,  szellemi-  fizikai  
fáradékonyság. A rendszeres mozgással,"se több, se kevesebb" elv  követésével segíthetünk megelőzni a 
komolyabb, tartós betegségek, állapotok kialakulását.

Szülő klub 
A szülők elsődleges feladata kell, hogy legyen továbbítani az erkölcsi értékeket gyermekeik számára. És 
nemcsak szóval,  hanem mindenekelőtt  saját  példájukkal  "mintaként"  kell  szerepelniük gyermekeik  előtt. 
Felelősek a gyermek testi-lelki neveléséért, fejlődéséért, harmonikus személyiségének kialakulásáért.

A  Nyírbátori  kistérség  egyik  legégetőbb  problémája  a  munkanélküliség,  az  alacsony foglalkoztatottság, 
amelyre több településen természetes fejlesztési igényként jelentkezik a munkahelyteremtés és a különböző 
foglalkoztatási programok szervezése. 

Az Nyírbátori kistérség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, az Észak-Alföldi régióban, a nyírség déli részén 
található, közvetlen kapcsolata van a román határral. A 11 kistérség közül a második legnagyobb területű  
(696 km2), népessége szerint (44 416 fő) viszont csak hatodik a rangsorban. 

A kistérséghez tartozó  települések száma  (20)  alapján a  megye  négy kistérsége előzi  meg,  a  sort  a  49 
települést  magában  foglaló Fehérgyarmati  kistérség  vezeti.  A Nyírbátori  kistérség négy másik  szabolcsi 
kistérség  közé  ékelődik  be,  keleti  -  dél-keleti  részén  Romániával  határos,  délről  Hajdú-Bihar  megye  
határolja. Az M3-as autópálya a megyeszékhelynél, Nyíregyházánál érhető el, amely mintegy 40 kilométerre 
fekszik  a  kistérségi  központtól.  A  kistérséget  egyetlen  főútvonal  érinti,  a  fejletlen  közúthálózat 
következtében Nyírderzs, Nyírpilis és Ömböly zsáktelepülések.

A kistérség állandó népessége 44 416 fő, területe 696 km².

A Nyírbátori kistérség társadalmi és gazdasági szempontból  elmaradó, leszakadó térség, területfejlesztési 
szempontból a 311/2007. Kormányrendelet szerint komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű 
kistérség. A Nyírbátori azon „lemaradó” kistérségek egyike, ahol a mutatók zöme lényegesen alatta marad az  
átlagnak,  és a növekedés jelei  csak igen kis mértékben mutatkoznak.  A KSH szerint  az  ilyen  lemaradó  
térségekben él a magyar népesség 30 százaléka. Ha csak az Észak-Alföldi régiót tekintjük, ez a teljesítmény 
nem  számít  jónak.  A  régióban  az  ún.  „lemaradó”  kistérségek  képviselik  a  leggyengébb  gazdasági 
teljesítményt.  A  311/2007.  (XI.17.)  kormányrendelet  szerint  a  33  leghátrányosabb  helyzetű  kistérségek 
rangsorában  a  nyírbátori  kistérség  a  18.  A  kistérség  leszakadását  erősíti  földrajzi  elhelyezkedése,  a 
határmentiség, amelyek jelentősen korlátozzák a kitörési lehetőségeit. 

A lakónépesség száma mind a megyei,  mind az országos átlagot  jelentősen meghaladó mértékben fogy,  
amelynek  következtében  a  települések  egy  része  elöregedő,  ugyanakkor  több  helyen  30-40  százalék  a 
gyerekek népességen belüli aránya. A kistérség lakosságának korösszetétele még így is fiatalabb az országos 
átlagnál.  Összesen  mintegy  10  ezer  gyerek  él  a  20  településen.  Helyi  becslések  szerint  a  kistérség  
népességének  ötöde  roma,  amely  sok  hátrányos  helyzetű  kistérséghez  képest  nem kiemelkedően  magas  
arány, teljes gettótelepülések (még) nincsenek, de több településen 30-50 százalék a roma lakosság aránya.  
Ez a szegregálódás, a gettósodás megindulását vetíti előre. 
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A  foglalkoztatási  helyzet  –  mint  más  hasonló  helyzetű  térségekben  –  rendkívül  rossznak  mondható.  
Legnagyobb  nehézséget  a  munkahelyek,  munkalehetőségek  hiánya  jelenti.  A  foglalkoztatási  ráta  10 
százalékponttal  alacsonyabb  az  országos  átlagnál,  a  munkanélküliség  aránya  az  országos  kétszerese.  
Nyírbátor  nem jelent,  illetve csak nagyon  korlátozottan jelent  munkalehetőséget  a  kistérség településein 
élőknek. (Főként nem az alacsony iskolai végzettségűek számára.) Az itt élők alacsony jövedelmi helyzetére  
utal, hogy a különböző segélyekben, támogatásokban részesülők aránya magasan meghaladja a megyei és az  
országos átlagokat. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek aránya az országos  
érték kétszerese. 

Hat település (Nyírgyulaj,  Nyírvasvári,  Nyírbéltek, Nyírbátor Encsencs és Piricse) társulásával létrejött  a  
Dél-Nyírségi  Csatornamű  Vízgazdálkodási  Társulat,  amely  a  Környezet  Energetikai  Operatív  Program 
(KEOP) pályázati támogatásával megvalósítja az érintett településeken a szennyvíz elvezetését és tisztítását.  
A beruházás várhatóan 2013-ra valósul meg.

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

Demográfiai adatok
Állandó népesség:

forrás: HEP SABLON 1. számú melléklet-2. számú táblázat

forrás: HEP SABLON 1. számú melléklet-2. számú táblázat
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Encsencsen a rendszerváltozást követően a lakosság száma a KSH adatai alapján csökkent. A kor szerinti  
megoszlásra jellemző, hogy a gyermek- és fiatalkorúak aránya az országos átlagnál magasabb, az időskorúak 
aránya pedig az országos átlagnál alacsonyabb.

A fentiekből következik,hogy a lakosság számának kismértékű növekedése ill. a gyermekek és fiatalkorúak 
viszonylag nagy aránya a roma lakosság gyermekvállalásából adódik.

A jelenleg inaktív munkaképes korúak többnyire hátrányos helyzetűek és alacsony végzettségűek, továbbá 
nem rendelkeznek munkaerő-piaci tapasztalattal, ezen okokból, illetve az ezt csak fokozó jelentős mértékű 
előítéletek miatt a potenciális munkáltatók nem szívesen foglalkoztatják őket. 

• A hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci helyzetének javítása
Az  intézkedések  elsősorban  a  rászoruló  családok  napi  megélhetési  gondjainak  enyhítésére  (rendszeres  
szociális  támogatás,  alkalmi  segély),  illetve  átmeneti  kereseti  lehetőségek  biztosítására 
(közmunkaprogramok) irányulnak, de a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, sok esetben roma családok 
esélyegyenlőségének  hosszú  távú  javításához,  a  társadalmi  hátrányaikat  megalapozó  és  generációkon át  
újratermelő okok felszámolásához (oktatás, lakáshelyzet megoldása, munkahelyteremtés) kevésbé járulnak 
hozzá. Az önkormányzat  a foglalkoztatási helyzet  javítása érdekében együttműködik a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal Nyírbátori Járási Hivatalának Munkaügyi Kirendeltségével.

• Közszolgáltatást nyújtó intézmények teljes akadálymentesítése
A  tervek  szerint  megvalósuló,  önkormányzati  fenntartású  közintézmények  teljes  akadálymentesítésre  a  
jogszabályi előírások figyelembevételével, legkésőbb 2014-ig sort kell keríteni. Encsencs Önkormányzata az  
akadálymentesítést pályázati forrásból és saját erőből megoldotta.

• A helyi szemléletet megváltoztató programok támogatása, segítése
Ezen  belül  a  község  lakossága  számára,  olyan  ismertető  anyagok  készítésének,  lakossági  tájékoztató  
fórumok, valamint más típusú programok, rendezvények támogatása, segítése, melyek előmozdíthatják az 
esélyegyenlőségi  program célcsoportját  jelentő  emberek  kedvezőbb társadalmi  integrációját  és  szemlélet  
váltást eredményezhet a lakosság minden szegmensénél.
Az  önkormányzat  támogat  továbbá,  a  jogsértésekkel  szembeni  fellépés  lehetőségeire  vonatkozó, 
mindennemű  tájékoztatási  lehetőséget  és  saját  eszközeivel  (helyi  újság,  önkormányzati  hirdetőtábla  stb.)  
népszerűsíti azokat.
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A  megvalósítás  a  tervezési  ciklusban  folyamatosan  az  éves  költségvetés  keretein  belül  –  a  pénzügyi 
lehetőségeinek függvényében.

• A  hátrányos  helyzetű  csoportoknak  az  információs  társadalommal  összefüggő  egyes 
szolgáltatásaihoz való hozzáférés elősegítése

Az önkormányzat támogat minden hátrányos helyzetű csoport információs társadalommal összefüggő egyes  
szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközbeszerzést szolgáló pályázatot, a célcsoport ez irányú képzését, továbbá  
támogatja, olyan mindenki számára elérhető információs pontok (Csillagház, Csillagpontok-TÁMOP 5.3.6-
11/1) kialakítását,  melyeken keresztül a szükséges eszközökkel nem rendelkező emberek a lakhelyükhöz  
minél  közelebb  hozzáférhetnek  az  internethez,  valamint  az  információs  társadalom  nyújtotta  egyéb 
szolgáltatásokhoz.
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3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet

Jövedelmi helyzet
A jövedelem szerkezetében is jelentős változások következtek be, mivel a munkából származó jövedelmek  
aránya  fokozatosan  csökkent,  a  társadalmi  juttatások  és  egyéb  forrásból  származó  jövedelmeké  pedig 
emelkedett. 
A családok bevételeit a rászorultság alapú segélyek, családi pótlék, álláskeresési járadék, rendszeres szociális  
segély,  esetleg feketemunka képezi.   A pénzbeli  szociális ellátásért folyamodó, a fizetési kötelezettségek  
megtagadása  mellett  a  legbiztosabb  megélhetést  az  úgynevezett  feketegazdaságban  való  elhelyezkedés 
jelenti.  Két  tevékenység  dominál,  az  egyik  a  bérmunka,  ami  többnyire  napszámos  munkát,  építkezésen 
segédmunkát jelent, a másik a mezőgazdasági munka (dohánytörés, almaszedés, paprikaszedés), illetve ide 
tartozik, pl. a természetes javak (gomba, makk) szedése, összegyűjtése. 
Az elmúlt évtizedben tudatos „túlélési” jövedelemszerzési stratégia a romák számára a gyermekszületések  
számának  növelése.  A  legbiztosabb  jövedelemforrást  azonban  még  mindig  a  családi  alapú  rendszeres 
szociális segélyek és támogatások képezik. 

Havi keresetek 

(bruttó,ft)

2011 2012

 SzSzB-megye

Országos átlag

161862

213094

162372

222990

Encsencs  községben  a  jelenleg  bejelentett  vállalkozások  száma  21,  melynek  többsége  a  szolgáltatási  
ágazatban  (kereskedelem,  szállítás,  vendéglátás,  szerelés…),  valamint  mezőgazdasági  ágazatban 
(mezőgazdasági termények előállítása, gyümölcs és növénytermesztés, mezőgazdasági és erdészeti
 szolgáltatások…) tevékenykedik.
 A település lakosságának egy része mezőgazdasági  termeléssel  egészíti  ki,  vagy biztosítja jövedelmét,  
zöldséget (uborka,  paprika, burgonya),  gyümölcsöt  (alma,  meggy,  szilva),  valamint  szántóföldi növényt  
termesztenek (dohány, kukorica, napraforgó).
Az érvényesített őstermelői igazolvánnyal rendelkezők száma: 162 fő, ebből iparűzési adót fizető, 600.000.-  
Ft feletti bevétellel rendelkező őstermelők száma 21.  A falugazdász nyilvántartása szerint 2005-ben 508 db,  
2008-ban 384 db,  2010-ben 190 db  érvényesített  őstermelői  igazolvánnyal  rendelkezett  a  lakosság,  ami  
folyamatos  csökkenést  mutat.  A csökkenés oka a nyugdíjrendszer és a nyugdíjszerű ellátások drasztikus  
megváltozása. 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció

A településen a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat, mely fő- és részmunkaidős foglalkoztatáson túl 
a közmunka programok kihasználásával is igyekszik enyhíteni a munkanélküliséget. 

Az Önkormányzat által foglalkoztatottak száma 55 fő
1. Polgármesteri hivatal 9 fő

2. Óvoda 16 fő

3. Iskola  26 fő
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4. Védőnői Szolgálat 2 fő

5. Mezőőr 2 fő

6. Gyermekvédelem és családsegítés 1 fő

      Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás által foglalkoztatottak száma:

-   Idősek Napközi Otthona 2 fő
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Egy foglalkoztató cég biztosít állandó munkahelyet a helyi lakosság számára:
 PRO-TEAM KHT. csomagolóüzem foglalkoztatottjainak száma 56 fő

Az encsencsiek egy része a 15 km-re lévő Nyírbátorban vállal munkát, az öt legnagyobb foglalkoztató a 
Nyírbátori Munkaügyi Kirendeltség szerint Nyírbátorban működik (Coloplast, Bátor Coop, Unilever, MSK, 
Gastor). 

A fentiekből látszik, hogy a munkanélküliségi ráta az országos átlagnál jóval magasabb, a jövedelmek még a 
munkával rendelkezők esetében sem érik el az országos átlagot.

A kistérségi civil szervezetekről csak közvetett információink vannak. A bírósági elektronikus nyilvántartás 
alapján vettük számba azokat a civil szervezeteket, amelyek székhelyük szerint településünkön működik. 

 
Szervezet neve Tevékenység

Az Encsencsi Iskoláért 
Alapítvány 

Oktatás, nevelés, a tanulók tanulmányi munkájának ösztönzése, tehetséges 
fiatalok támogatása. 
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  Encsencs Lelki 
Épüléséért Egyesület 

Encsencs lelki épüléséért, a település fejlődéséért, a község fejlesztéséért, 
kulturális, szabadidős, oktatási, egészségügyi, szociális, környezetvédelmi, 
településfejlesztési és nemzetközi tevékenységek keretében széles 
társadalmi összefogással, együttműködéssel gondoskodni. 

Encsencsi Nők 
Egyesülete 

Kulturális tevékenység, kulturális örökség megőrzése, népművészet, 
hagyományőrzés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása, szabadidős és 
hobbitevékenység, egészségügyi tevékenység, szociális tevékenység, 
környezetvédelmi tevékenység. 

Ifjúsági Centrum 
Encsencs Egyesület 

Gyermek-ifjúságvédelem, érdekképviselet, szabadidős tevékenységek, 
ismeretterjesztő- és kulturális programok szervezése, népi hagyományok 
felelevenítése, továbbéltetése, a kulturális örökség megóvása, 
műemlékvédelem, településfejlesztés. 

Településünkön a TÁMOP 5.3.6-11/1 Komplex telepprogram működik, melyben a képzések és tréningek 
elősegítik a munkaerő piacra történő bekapcsolódáshoz szükséges kulcskompetenciák megerősítését. 

A projekt keretében tervezett OKJ-s képzések: 

Képzés 1. kerti munkás (15 fő)
A  lakóházak  kertjeinek  megmunkálásához  szükséges  ismeretek  megszerzése  az  önellátáshoz 
szükséges  zöldség,  gyümölcstermelés,  takarmánynövények  termesztése  (napraforgó,  kukorica..),  
amely értékesíthető, illetve háziállat (sertés, baromfi, nyúl…) nevelésére is alkalmas. A képzés során 
megszerzett  ismeretek segíti  a  családok önfenntartását,  kiegészíti  a  családi  jövedelmet,  minőségi  
élelmiszereket állíthatnak elő a családok saját fogyasztásukra, esetleges értékesítésre.

Képzés 2. parkgondozó (15 fő férfi)
A  projekt  keretében  fejlesztendő  utcarészek  szépítéséhez,  virágosításához,  fásításához  és  azok 
utógondozásához, valamint a település egyéb parkrészeinek gondozásához kapcsolódó képzés.

Képzés 3. Szociális gondozó-ápoló 10 fő (nő)
A szolgáltatások ellátásához szükség van a szegregátumokban élő, képzett munkavállalókra, akik a 
segítik  a  szociálismunkások,  esetmenedzserek  munkáját.  Majd  később  pedig  önálló  szociális 
feladatok ellátására is képessé válnak.

Képzés 4: mezőgazdasági gazdasszonyképzés (15 fő nő)
A legalapvetőbb családellátó háztartási tevékenységek gazdaságos végzésének megismerését teszi  
lehetővé  a  képzés,  ahol  az  elméleti  és  gyakorlati  ismeretekhez  jutnak.  A résztvevők elsajátítják 
háztartásvezetés, sütés-főzés, takarítás, mosás, vasalás, kézimunkázás, ruhajavítás, szőnyegszövés,  
kosárfonás  stb.  technikáját.  Megtanulják  megművelni  a  zöldséges  kertet,  elkészíteni  a 
gyümölcsbefőttet,  zöldség-savanyút  és  gondozni  az  apró  állatokat  stb.  Bővülnek  egészségügyi,  
betegápolás-gondozás ismereteik. 
Ezzel az otthon lévő lányok, asszonyok a takarékos gazdálkodás mellett az egészséges életmódot, a  
megbízható,  tápanyag  gazdag  élelmiszerek  fogyasztását,  a  gondozott,  rendezett  környezeti  
körülményeket is biztosítják a családok számára.

A településen élő roma származásúak számának és arányának tekintetében a valóságot pontosan tükröző 
adatok nem állnak rendelkezésre. 
A  roma  társadalmi  beilleszkedése  nagymértékben  függ  iskolázottsági  szintjüktől.  Az  érintett  populáció  
iskoláztatási  hátrányainak  számos  oka  van:  a  roma  gyermekek  családi  szocializációja,  a  család  által  
közvetített kulturális mintáinak különbözősége; nyelvi hátrányok; a roma népesség szociális helyzete; területi 
elhelyezkedése, hátrányos megkülönböztetés.
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Encsencs  Község  Önkormányzata  minden  eszközével  igyekszik  a  roma  származású  népesség 
esélyegyenlőségét biztosítani.

A „hagyományos” oktatási rendszer nem képes a társadalmi hátrányok kiegyenlítésére. Éppen ezért kiemelt  
jelentőséggel  bírnak  az  említett  negatívumok,  nehézségek  mérséklésére  a  jelenleg  működő  komplex 
telepprogram.

A kezdeményezések  a  roma  népesség iskolázottságának javítása  mellett  a  roma  kultúra  ápolására  és  az 
identitásuk megőrzésére is nagy hangsúlyt fektetnek. 

A romaságot érintő hátrányok – területi elszigeteltség, szociokulturális jellegzetességekből adódó társadalmi  
lemaradás, alacsony iskolázottság, szakképzetlenség, alacsony jövedelmi viszonyok, rossz lakáskörülmények  
–  kölcsönösen  erősítik  egymást  és  vezetnek  e  csoport  „szegregáltsághoz”.  Főként  alacsony 
iskolázottságuknak  és  a  társadalom  előítéletességének  köszönhetően  alacsonyabb  körükben  a 
foglalkoztatottsági szint, és magasabb és tartósabb a munkanélküliség, mint a többségi társadalom esetében. 
Részben a fentiekből következik, részben pedig sajátos korösszetételüknek (magas a gyermekkorú népesség  
aránya) tudható be, hogy magas az aktív keresőkre jutó eltartottak aránya. 

A roma társadalom a mindennapi élet során, hivatalos ügyintézés alkalmával – iskolázottsági, szocializációs, 
nyelvi hátrányaik következtében is számos akadályba ütközik. 

A roma származású munkanélküliek elhelyezkedési esélyeinek és foglalkoztatásának növelését a munkaügyi  
központ  számos  eszközzel  és  munkaerő-piaci  programmal  igyekszik  elősegíteni.  Az  önkormányzat  a 
közhasznú- és közcélú foglalkoztatás maximális kihasználtságával erősíti munkavállalási esélyeiket.

A  kisebbségi  önkormányzattal,  a  szociális,  egészségügyi  intézményekkel  együttműködve  törekszik  az 
önkormányzat a romák életminőségének javítására, a jobb lakhatási körülmények biztosítására, a testi-lelki 
egészségük megőrzése, az élethosszig tartó tanulás ösztönzésére. 

A  község  önkormányzata  minden  eszközével  igyekszik  a  roma  származású  népesség  esélyegyenlőségét  
biztosítani. Feladatának tekinti a roma célcsoport élethelyzetének, társadalmi esélyegyenlőségének javítását,  
munkaerő-piaci (re)integrációjuk elősegítését.

A roma  lakosság  foglalkoztatottságának elősegítése  szintén  kiemelt  feladat.  Szakértői  javaslatok  szerint  
elsősorban  az  iskolázottságot,  a  foglalkoztatottságot,  a  romaság  létbiztonságát  erősítő,  kirekesztettségét  
kölcsönös erőfeszítésekkel, fokozatosan gátló és feloldó hosszú távú politikára van szükség. Ezért nyújtott be 
az önkormányzat pályázatot, melyet meg is nyert a TÁMOP-5.3.6-11/1 komplex telepprogramot, mely nagy 
mértékben hozzájárul a felzárkóztatásukhoz.  
 A romaság számaránya a településen az összlakosság kb. 41%-a, ami folyamatosan növekvő tendenciájú. A 
szegregátumokban élő halmozottan hátrányos helyzetű lakosok 85%-a roma származású. A roma lakosság 
körében a legmagasabb a munkanélküliek aránya, legalacsonyabb az iskolázottság. A legnagyobb leszakadás  
az oktatás terén mérhető, hiszen munkanélküliségből adódó problémák összefüggenek az alacsony iskolai  
végzettséggel 

Egyetlen egy család sem beszéli a roma nyelvet, így kultúrájukból már nagyon sokat veszítettek, a roma  
hagyományok  a  mára  már  elidősödő roma  lakosság  emlékezeteiben  él,  ápolásuk szinte  teljesen  eltűnik.  
Zenéjüket,  táncukat  egy  15  fős  roma  fiatalokból  álló  csoport  ápolja,  akik  támogatások  nélkül,  szülői  
segítséggel,  önerőből  biztosítják a  szükséges  eszközöket,  kellékeket  tevékenységeikhez.  A csoport  tagjai 
helyi  rendezvényeken,  térségi és megyei  „Ki mit tud” rendezvényeken lépnek fel, és érnek el kimagasló  
eredményeket. 

A  80-as  évek közepétől  kibontakozó  gazdasági  válság  és  a  politikai  változások,  illetve  a  piacgazdaság 
kiépítésével együtt járó gazdasági folyamatok miatt a romák nagy része kiszorult a munkaerő-piacról.  A 90-
es évek elejétől kezdve a nem romáknál is terjedni kezdett a munkanélküliség. 
Encsencsen a romaság legnagyobb foglalkoztatója az önkormányzat, hiszen foglalkoztatáspolitikájában nagy 
segítséget  jelent  a közmunka.  A munkanélküliek jelentős részének alacsony iskolai  végzettsége van,  így 
munkába helyezésük az esetleges képzés mellett is kevés eséllyel biztosítható. Vannak, akik nem is keresik a 
munkalehetőséget,  inkább a  segélyből  és  a  gyermekek  után  járó juttatásokból  tartják  fenn magukat.  Az 
öregségi  nyugdíjasok  száma  igen  alacsony,  mely  visszavezethető  arra,  hogy  nem  sok  időt  töltöttek 
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munkaviszonyban,  így  a  nyugdíjhoz  szükséges  éveket  kevesen  szerezték  meg,  valamint  egészségi  
állapotukból eredően nagyon kevesen élik meg a nyugdíjas kort. 
A családi  állapotukra  jellemző,  hogy nagy többségben nem törvényesítik  az  együttélés  formáját,  hiszen 
legnagyobb  számban  élettársi  kapcsolatban  élnek.  A  válások  száma  is  megnövekedett,  mivel  a  többlet  
szociális  ellátásban  részesülnek  azok,  akik  a  nyilvántartás  szerint  egyedül  nevelik  gyerekeiket.  A 
szegénységben  jelentős  szerepet  játszik,  hogy  a  roma  háztartások  és  családok  a  három,  vagy  több  
gyermekkel népesebbek, mint a nem roma családok.
Hátrányos megkülönböztetés nem tapasztalható.

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

Munka-erőpiaci, foglalkoztatási helyzet

A  80-as  évek  közepétől  kezdődő  gazdasági  válság,  a  piacgazdaság  kiépítésének  folyamatai  hatására  a 
romaság  körében  korábban  elkezdődött  és  nagyobb  változást  hozott  a  munkanélküliség.  A  helyi  
önkormányzat a rászoruló családokat, pénzbeli és természetbeni ellátásokkal segítette és segítik ma is. Ezek 
a  támogatások  a  felnőtt  és  gyermek  családtagokat  egyaránt  érintik,  melyek  normatív  és  önkormányzati  
támogatások egyaránt. Mindemellett az önkormányzat hosszú évek óta sikeresen pályázik a közhasznú és  
közcélú munkaprogramokra, amelyben a résztvevő munkavállalók 80%-a a szegregátumokban élő lakosság 
köréből kerül ki.

A szociális  törvény előírása szerint  a  segélyhez  jutás egyik  feltétele,  hogy a segélyezett  rendelkezzen a 
kötelezően ledolgozott éves munkanapszámmal, így ennek teljesítését az önkormányzat a közfoglalkoztatás 
biztosításával segíti.  
Közfoglalkoztatottak száma 2010-ben 157 fő, 2011-ben 259 fő és 2012-ben tervezetten 264 fő.

Adatok a település foglalkoztatási és jövedelmi viszonyáról:

Munkanélküliségi ráta 18,93%
Aktív keresők száma 275
Közfoglalkoztatottak száma 8 órás + 6 órás 70+13
Közgyógyellátási igazolvánnyal támogatottak száma 157
Regisztrált álláskeresők száma 245
Tartós munkanélküliek száma 178
Álláskeresési járadékban részesülők száma 23
Pályakezdő munkanélküliek száma 32
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma 122
Lakásfenntartási támogatásban részesülők száma 261
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Segélyezettek aránya
A segélyezettek aránya a település lakosságához mérten az alábbiak szerint alakul:

 Lakásfenntartási  támogatásban  részesülök  száma  a  teljes  lakosság  tekintetében  261  fő,  ebből  a 
szegregátumokban élők száma 123 fő, ami 47,1%.

 Rendszeres szociális segélyben részesülők száma összesen 23 fő, ebből a szegregátumokban élők száma  
16 fő, 69,6%.

 Rendszeres gyermekvédelmi  kedvezményben részesülők száma 519 fő, ebből a szegregátumban élők 
száma 346 fő, 66,7%.

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció

Települési infrastruktúra, épített környezet
A településen az épített környezet, az intézmények, a kereskedelemi és egyéb szolgáltató helyek száma és  
nagysága  a falu lakossági  igényeihez  mérten  megfelelő.  Megtalálható általános iskola,  óvoda és ebédlő, 
orvosi  rendelő,  védőnői szolgálat,  idősek napközi  otthona,  szolgálati  lakás,  közösségi  ház,  polgármesteri  
hivatal, református és görög katolikus templom, posta, takarékszövetkezet, gyógyszertár, élelmiszerbolt (6 
db),  vendéglátó ipari  egység (3 db).  A vezetékes és vonalas infrastruktúra a település nagyságrendjéhez  
mérten  kielégítő.  A  szilárd  burkolatú  utak,  járdák,  javításra,  a  kiépített  belvízelvezető  csatornarendszer  
felújításra szorul.
Az elmúlt években felgyorsult  fejlődésnek köszönhetően korszerűsített  közvilágítással,  vezetékes ivóvíz-,  
földgáz-,  elektromos  áramhálózattal,  megfelelő  vonalas  és  mobil  telefon,  valamint  a  szélessávú  és 
mikrohullámú internet szolgáltatással rendelkezik a település. 

Az ivóvíz minősége az elmúlt években történt talajszerkezet alatti hidrogeológiai mozgások miatt romlott,  
ammóniával terhelt, az ivóvízbázis 190 méterig szennyezett. A minőségi vizet a település 210 méter mélyről  
kapja  a  település.  Folyamatban  van  a  korszerű  szennyvízelvezető  rendszer  kiépítése  a  hozzátartozó 
szennyvíztisztító teleppel. Hat település (Nyírgyulaj, Nyírvasvári, Nyírbéltek, Nyírbátor Encsencs és Piricse)  
társulásával létrejött a Dél-Nyírségi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat, amely a Környezet Energetikai  
Operatív  Program  (KEOP)  pályázati  támogatásával  megvalósítja  az  érintett  településeken  a  szennyvíz  
elvezetését és tisztítását. A beruházás várhatóan 2013-ra valósul meg.

A településen kerékpárút nincs, így a helyi kerékpárforgalom is az utakon bonyolódik. Tömegközlekedés:  
Nyírbátor–Encsencs viszonylatában a településre a Szabolcs Volán Zrt. üzemeltetésében naponta több (8-10) 
autóbusz járat is közlekedik. A Hajdú Volán járatai pedig Debrecen–Encsencs között közlekednek naponta 2 
fordulással.  A  buszközlekedésnek  3  megállója  van  a  település  belterületén,  melyből  2  megálló 
szegregátumok peremén helyezkedik el.

A helyi önkormányzat a szociális rendeletének módosításával 2012-től a lakóingatlanok teljes megművelését  
várja  el  a segélyre  jogosult  lakosoktól.  Ehhez a  kertek megművelésének kezdeti  munkálatait  (tárcsázás,  
szántás,  vetőmag  biztosítás)  az  önkormányzat  és  a  roma  nemzetiségi önkormányzat  együttműködve 
biztosítja.
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A településen  678 lakóingatlan  található  plusz  4  db  pedagógus  bérlakás.  A fenti  lakásállományból  283 
lakóingatlan részesül pénzbeli lakásfenntartási támogatásban. 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete

A szegregált lakókörnyezet bemutatása

A településen 2 szegregált lakókörnyezet található:
Szegregátum 1.

Helyben használt neve: Újfalu
Dobó utca, Táncsics M. utca, Vörösmarty utca és a Sport utca egyik szakasza.

Szegregátum 2.
Helyben használt neve: Bagolyvár

Arany J. utca, Damjanich utca, Károlyi utca, valamint a Kossuth utca és a Bem-köz egyik  
szakasza.

A szegregátumok teljes területén aszfaltozott útburkolat van, kivéve az 1. szegregátumban lévő Dobó utca  
49/7 hrsz-ú szakaszát, ahol 350 m hosszan nincs burkolat. Esős időben az ott élő lakosság számára a sárban  
való közlekedés gondot jelent. Burkolt járdarendszer a szegregátumok utcáin nincs kiépítve. 
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A  vezetékes  infrastruktúrát  tekintve  az  elektromos  hálózat,  az  ivóvízvezeték  és  gázhálózat  kiépített  a  
szegregátumok teljes területén, azonban az ivóvíz és a gáz esetében az utcai fővezetékről a lakóházakba való  
becsatlakozásról már nem minden esetben gondoskodtak az ott élő családok. 
Az elektromos áram használata a szolgáltatónál való több ezer forintos díjtartozások miatt korlátozva van 54  
lakóház esetében.  Az önkormányzattól  szociális  ellátásban részesülők védendő fogyasztóként  lehetőséget 
kapnak a szolgáltatótól a hátralékuk részletekben történő rendezésére, ami 2011-ben 46 fő.
A telefonszolgáltatást a háztartások kb. 80%-nál (becsült adat) személyes mobiltelefonokkal veszik igénybe 
a lakosok. Internethasználatra a lakóházaknál önállóan is van lehetőség, de a szegregátumokon belül ennek 
használata nem ismert. Az internet a település központjában lévő közösségi házban, térítési díj ellenében 
elérhető.

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés  

Az egészség alapvető emberi jog, ami teljes fizikai, lelki és társadalmi jólétet jelent, és nem egyszerűen a  
betegség,  vagy fogyatékosság hiányát.  Az egészséghez való jog tágabb értelmű,  mint  az egészségügyi  
ellátáshoz való jog.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapelvei körében az alábbiak szerint fogalmaz:

„Az egészség fejlesztését, megőrzését és helyreállítását az egészségügy eszközrendszere csak a szociális  
ellátórendszerrel, valamint a természeti és épített környezet védelmével, illetve a társadalmi és gazdasági  
környezettel együttesen, továbbá az egészséget támogató társadalmi gyakorlattal és politikával kiegészülve  
képes szolgálni.”

A lakóhelyi életfeltételek, a helyi közszolgáltatások biztosítása az önkormányzat feladata. Ennek köréről és 
mikéntjéről  a helyi  önkormányzatokról  szóló 1990.  évi  LXV. törvény 8.  §-  a rendelkezik az alábbiak  
szerint:

„A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a  
településrendezés,  az épített és természetes környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a 
csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása,  
helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi tűzvédelemről, 
a  közbiztonság  helyi  feladatairól;  közreműködés  a  helyi  energiaszolgáltatásban,  a  foglalkoztatás 
megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről,  oktatásról,  az  egészségügyi,  a szociális ellátásról, 
valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása, közművelődési, 
tudományos,  művészeti  tevékenység,  sport   támogatása;  a  nemzeti  és  etnikai  kisebbségek  jogai 
érvényesítésének a biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.”

Az  Önkormányzat  feladata  elsősorban  tehát  az  egészséges  életfeltételek biztosítása  és  az  egészséget 
befolyásoló tényezők kedvező alakítása.
Az  egészségügyhöz  kapcsolódó  jogszabályok  jól  körülhatárolóan  szabályozzák  a  lakosság  egészségi 
állapota érdekében eljáró szervek körét és a teendő intézkedéseket, feladatokat.

A lakosság életmódja, mentálhigiénés helyzete

A  dohányzás,  az  alkohol,  a  drog,  a  stressz,  a  helytelen táplálkozás,  a  mozgáshiányos életmód káros 
hatásai nagyban hozzájárulnak a betegségek kialakulásához,  a korai  halálozáshoz. A lakosság egészségi  
állapotát legnagyobb mértékben meghatározó tényezőnek, az életmódnak a vizsgálatáról, méréséről községi  
szinten nem rendelkezünk pontos adatokkal.
Sajnos  nagyon  elterjedt  a dohányzás  és  az  alkohol fogyasztás,  szervezett  sportolási  lehetőség  a  helyi 
labdarúgáson kívül szinte egyáltalán nincs. 
A magyar  és ezen belül az encsencsi lakosság  táplálkozási  szokásaira összességében a túlzott  energia, 
szénhidrát, zsír, hozzáadott só és cukor fogyasztása, valamint elégtelen rostbevitel, zöldség és gyümölcs  
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fogyasztása  jellemző.  A  napi  átlagos  energia  bevitel  jóval  meghaladja  az  optimális  értéket,  amelyhez  
alkoholos italok fogyasztása is hozzájárul. A túlsúly és az elhízás számos betegség kockázati tényezője.

És  végül,  de  nem utolsó  sorban meg  kell  említeni  megfelelő  testmozgás  hiányát.  A magyar  lakosság 
szabadidős fizikai aktivitása átlagosan nem haladja meg a napi tíz percet. Legkevesebben az aktív dolgozók  
közül mozognak, a szabadidő hiánya miatt. 

Az önkormányzat által biztosított egészségügyi alapellátások:

Háziorvosi ellátás

Személyi feltételek: a háziorvosi ellátás személyi feltételei adottak. 

Tárgyi feltételek:  a jogszabályban előírt minimumfeltételeknek a háziorvosi rendelő megfelel, a 
rendelő akadálymentes.

Fogorvosi ellátás: fogorvosi állátás helyben nem biztosított. A település lakói a környező településeken 
praktizáló fogorvosok szolgáltatásait veszik igénybe.

Ügyeleti ellátások:  mind az orvosi mind a fogászati ügyeleti ellátás központi ügyleti ellátás keretében 
történik,mely a községtől 15 km-re levő Nyírbátorban található. 

Iskola-egészségügyi  ellátás:  az  oktatás-nevelés  területén  működő  intézmények  iskola-  egészségügyi 
ellátását  a  háziorvos  ill.  az  intézmény  által  megbízott  fogorvos  ,  valamint  az  önkormányzat  által  
foglalkoztatott védőnő biztosítja.

Védőnői szolgálat (anya-, gyermek-, és csecsemővédelem):  az önkormányzat  területén kettő főállású 
védőnő látja el az anya-, a csecsemő-, és a gyermekvédelmi feladatokat, ehhez teljes körűen felszerelt,  
akadálymentes  védőnői  rendelő  áll  a  rendelkezésükre.  A  gyermek-és  ifjúságvédelem  feladatiban 
közreműködik 1 fő családsegítő munkatárs.

Szakrendelések
A községben szakrendelések nem működnek. A 15 km-re lévő Nyírbátorban elérhető.
A községben kórház nem működik. A kórházi ellátást a 43 km-re lévő Nyíregyházi Jósa András Kórház  
biztosítja.

Az egészségügyhöz  kapcsolódó jogszabályok jól  körülhatárolóan szabályozzák azokat  az  egészségügyi 
intézményeket,  szolgálatokat,  amelyeknek  kötelezettsége  a  lakosság  egészségi  állapota  érdekében 
különböző  szintű  egészségfejlesztési  (egészségvédelmi,  egészségnevelési,  egészség-megőrzési) 
tevékenység végzése.

A  népegészségügyi  és  egészségfejlesztési  feladatokat  az  Állami  Népegészségügyi  és  Tisztiorvosi 
Szolgálatról szóló 1991. évi XI. törvény részletesen szabályozza. 
Népegészségügyi tevékenysége keretében

• vizsgálja,  vizsgáltatja,  ellenőrzi,  elemzi  és  nyilvánosságra hozza  a lakosság  egészségi 

állapotának alakulását  és az azt veszélyeztető, befolyásoló települési, lakó-, munkahelyi 

és társadalmi környezet fizikai, kémiai, biológiai és pszichoszociális tényezőinek állapotát,
• értékeli és elemzi az egészségkárosító hatások kockázatát,

• az egészségkárosító hatások megszüntetése, illetve csökkentése, a károsodás megelőzése 

érdekében közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi programokat kezdeményez, 

illetve végez,

• kezdeményezi,  intézkedik  és  intézkedéseivel  elősegíti  az  egészséges  élet-és 

munkakörülmények, életmód kialakítását.
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Egészségfejlesztési (egészségvédelmi,  egészségnevelési  és egészségmegőrzési)  tevékenysége  keretében 
összehangolja,  szervezi és felügyeli a népbetegségek megelőzését  szolgáló feladatok végrehajtását (az 
alapellátás tanácsadó tevékenységét; a család- és nővédelmi feladatokat ellátó intézményeket; az anya- és  
csecsemővédelmi  feladatokat  ellátó  intézményeket;  a  mentálhigiénés  szolgálatokat;  a  lakossági  célzott  
szűrővizsgálatokat).
A Szolgálat részt vesz a lakosságot érintő és a megelőzést szolgáló programok 

kidolgozásában és végrehajtásában.

Az egészségügyi alapellátás egészségfejlesztési feladatait a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről szóló 4/2000 (II.25.) EüM rendelet az alábbiak szerint határozza meg.
„A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az  egészséges 

lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának 

ellenőrzése,  orvosi  rehabilitációja,  illetve  szükség  esetén  szakorvosi  vagy  fekvőbeteg-gyógyintézeti  

vizsgálata, gyógykezelésre való utalása.”

A háziorvos feladatkörébe tartozik továbbá az egészségnevelésben és az egészségügyi felvilágosításban 

való részvétel, az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzése és azegyes népegészségügyi célú, célzott 

szűrővizsgálatokon való közreműködés.
Az  iskola-egészségügyi  ellátásról  szóló  26/1997.  (IX.3.)  NM  rendelet  rögzíti  többek  között  az 
iskolaorvosok,  az  iskolafogászok,  illetve  az  ifjúsági  védőnők  részvételét  a  nevelési-  oktatási 
intézmények  egészségnevelő  tevékenységében,  az  egészséges  életmódra  nevelésben,  a  környezeti  
feltételek és étkeztetés ellenőrzésében.

A területi védőnői szolgálatról szóló 49/2004 (V.21.) ESZCSM rendeletben rögzítettek szerint a védőnői 
tevékenység  célja  a  családok  egészségének  megőrzésére,  segítésére  irányuló  preventív  tevékenység, 
valamint  a  betegség  kialakulásának,  az  egészségromlásnak  a  megelőzése  érdekében  végzett  
egészségnevelés.

A közoktatási intézményekben az előírt szűrővizsgálatok elvégzése mellett, feladata még  az egészséges 

életmódra nevelés, a káros szenvedélyek megelőzése érdekében végzett tevékenység, valamint a környezet 

és étkeztetés higiénés feltételeinek ellenőrzése.

Az egészségfejlesztésben közreműködő egészségügyi szervek, intézmények mellett nagyon fontos számba  
venni  azokat  az  egyéb  intézményeket,  szervezeteket,  amelyek  alaptevékenységükkel  hozzájárulhatnak,  
közreműködésükkel segíthetik, a község egészségtervének megvalósítását.
A  helyi  önkormányzat lehetőségeihez  mérten  támogatja  az  egészségügyet,  az  alábbi  pályázatok 
forrásaiból részesült ill. részesül a helyi egészségügyi ellátó rendszer:

Egészségház felújítása (LEKI),2008.10.01.-12.31, a támogatás összege: 14.468.267.- Ft
Komplex telep-program (TÁMOP-5.3.6-11/1) a program teljes költsége: 149.965.635.- Ft

A  komplex  telep-program  keretében  ill.  forrásaiból  történt  meg  a  jelenlegi  települési  egészségterv 
létrehozása.
Az egészségfejlesztési  célok meghatározásánál  az önkormányzatnak is át  kell  gondolnia, hogy mit  tud 
tenni, mivel tud hozzájárulni települési szinten mindazokhoz a tényezőkhöz, amelyek az élhetőbb élettér, 
az egészségesebb környezet, a lakosság egészségesebb életmódjának megvalósítását célozzák.
A község önkormányzata a hátrányos körülmények ellenére nagyon aktív, programokban, pályázatokban 
vesz részt.

Az egészségkárosító magatartások visszaszorítása érdekében javasolt programok

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
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Jelenleg a településen nincs művelődési ház, a nagyobb férőhelyet igénylő programok lebonyolításához az  
óvodai étkező (kb. 80–100 fő) és az iskola tornaterme (kb. 250 fő) ad lehetőséget.
A  közművelődési,  szabadidő,  sport  és  egyéb  közösségformálási  tevékenységeket  az  oktatás-nevelési  
intézmények és a helyi civil szervezetek látják el.

• A oktatás-nevelési intézmények (óvoda, iskola) az általuk érintett 3-6, 7-14 év közötti korosztálynak  

szervez bábelőadásokat, zenés gyermek koncerteket, színházlátogatásokat stb.

• A helyi  civil  szervezetek  (nyugdíjas-,  ifjúsági-,  nők-  és  a  sportegyesület)  a  lakosság  különböző 

rétegének  szerveznek  programokat,  amelyekben  a  szabadidős  szórakoztatás  mellett  kulturális 
programok is helyet kapnak (pl.: falunap: színtársulati előadások, ünnepi megemlékezések).

• A  településen  jelen  van  a  Reformtus  Egyház  és  a  Görög  Katolikus  Egyház  Közössége.  A 

szegregátumban élők közül 2-3 család katolikus, a többi református közösséghez tartozik.  
Jól működik az önkéntes munka a településen, a helyi etnikai konfliktusok nem jellemzőek.

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

Roma nemzetiségi önkormányzat

Encsencsen 2002-ben alakult meg a részben önálló gazdálkodást folytató roma nemzetiségi önkormányzat,  
mint  a  roma  lakosság  érdekképviseleti  szerve.  10  éves  működése  alatt  azonban  hiányzott  a  kulturális  
autonómiában és a hagyományőrzésben történő szerepvállalása.
Eddigi fennállásuk alatt sikeresen pályáztak számítógépre, vetőmagvakra, vetőgumókra, valamint a három és 
többgyermekes családok gyermekeinek nyári étkeztetésére. A községi önkormányzattal közösen pályáztak 
roma közösségfejlesztő asszisztens foglalkoztatására.

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

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

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

Szegregátum léte Komplex telepprogram

Tartalmas közcélú foglalkoztatás hiánya a 
településen

Munkanélküliség csökkentése, intézmények 
működőképességének fenntartása, életszínvonal 

javítása, önfenntartóvá válás

Alacsony iskolai végzettség Tanulás ösztönzése, állásinterjúkon való részvétel, 
önéletrajz elkészítése. Munkába való részvétel-

szakma megszerzése, rendezett családi körülmény 
biztosítása

Több a munkanélküli, mint amennyien részt 
vehetnek a programba

Célcsoport feltérképezése, helyzetelemzés. 
Pályázatírás, mezőgazdasági termelés elősegítése. 

Kertművelés, önkormányzati terület növelése. 
képzés, megvalósítás, szövetkezet alakítás
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4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.)  
alapján  a  gyermekvédelem  intézményrendszere  gyermekjóléti  alap-  és  gyermekvédelmi  szakellátásokra 
osztható  fel,  melyből  az  önkormányzati  törvény  alapján  a  települési  önkormányzatok  feladatkörébe  a  
gyermekjóléti alapellátások tartoznak. 

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

Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
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Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekről nincs tudomásunk.

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége

A településen a 0-3 éves, óvodáskor előtti gyereklétszám 105 fő, melyből a szegregátumokban 47 gyerek él,  
44,8%. Az óvodáskorú gyerekek száma 155 fő, ebből a szegregátumokban él 81 fő. A helyi óvoda 87 gyerek  
nevelését  biztosítja,  ahol  5  éves  kortól  már  az  iskola  előkészítés  miatt  kötelező  az  óvodai  nevelés.  Az 
óvodások közül 55 fő tartozik a szegregátumokban élő lakossághoz, ami 63,2%.

A 0-5 éves kor közötti, óvodába nem járó gyerekek száma 173 fő, a szegregátumon belül 87 fő. Ezeknek a 
gyerekeknek a játékos foglalkoztatása, esetleges nappali felügyelete nem biztosított. Szegényes a szókincsük,  
nyelvi  kifejezőkészségük  alacsony  szintű.  Ennek  oka  a  családban  keresendő,  mivel  ezeket  a 
magatartásformákat  látják,  és  ezeket  a  kifejezésformákat  hallják  otthon,  ebbe  szocializálódnak. 
Viselkedésüket tekintve a játékok során gyerektársaikkal szemben agresszió tör elő, a játékot kitépik egymás  
kezéből, odaütnek, meghúzgálják egymás haját stb. Ugyanakkor ragaszkodó a szeretetük, ez főként a szülő-
gyermek,  a  testvérek,  az  óvónő-gyermek  kapcsolatban  nyilvánul  meg,  valamint  ugyanolyan  nagy  az 
összetartozás  közöttük,  mint  a  felnőtteknél.  Ha  a  szegregátumon  belüli  gyermeket  más  óvodás  társai  
bántanak, a többi a gyermek védelmére siet. Az új dolgok felé félénkebbek, zártabbak, visszahúzódóbbak, a  
kultúrájukhoz közel álló dolgokat azonban (pl. zene, tánc) kitörő örömmel fogadják, rögtön felszabadultabbá 
válnak.  
A család és az óvoda kapcsolatát a családlátogatások erősítik már az óvodába kerülés előtt, így a szülők 
nyitottabbakká,  közvetlenebbekké válnak,  mivel  így megismerik  gyermekeik  óvónőjét,  azonban nehezen 
fogadják, vagy egyszerűen nem értik az óvónő elégedetlenségét gyermekük értelmi fejlődése terén, nem értik 
miért kell ennyi  mindent „tudni” a gyereküknek. Erre magyarázat csak az alacsony iskolai végzettségből  
adódhat.
A közösségi  életre  nevelést  segítheti  a  kulturált  étkezés,  a  megfelelő  napirend kialakítása,  a  testápolási 
teendők  megfelelő  elvégzése,  az  illemszabályok  betartása,  a  közösségi  élet  szokásainak  kialakítása,  az  
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anyanyelvi kifejezőkészségük alakítása, szókincsük bővítése, a másság elfogadása, a tolerancia kialakítása, a  
hagyományok,  szokásrendek  tisztelete,  az  eszközök  rendeltetésszerű  használatának  elsajátítása,  a 
szocializációs problémák leküzdése, az óvoda és család értékeinek megismertetés. Mindezek fejlesztéséhez a  
családok,  a szülők fejlesztése is szükséges.  Az óvodai  nevelés akkor segíti  igazán az iskolai  életre való 
nevelést, ha a gyerekek mindegyike már 3 éves korától rendszeresen járnak óvodába.

 
Általános iskola
Az  intézmény  nyolcosztályos  iskola,  a  6-14  éves  korosztály  oktatását,  nevelését  szolgálja.  A 
gyermekösszetétel rendkívül heterogén, így a pedagógusok feladata sokrétű: a jelentős hátránnyal indulók 
felzárkóztatása, a tehetségek feltárása, gondozása és természetesen az átlagos képességűek fejlesztése. 

Cél, hogy a helyi oktatás a társadalmi igényeknek megfelelő ismereteket nyújtson, lehetőséget biztosítson az  
alapkészségek elsajátításához, a továbbtanuláshoz.
A  helyi  általános  iskola  versenyszellemű,  teljesítmény  centrikus,  egységes  követelményűvé  válása  a  
hátrányos helyzetű gyermekek száma nehézséget okoz. A roma lakosság alacsony iskolázottsága az egyik  
legjelentősebb társadalmi  hátrány,  melyet  minél  előbb orvosolást  igényel.  Encsencsen is,  mint  az ország  
legtöbb településén régebben kisegítő tagozat  működött,  ma  már  a  Nemzeti  Alaptanterv követelményeit 
figyelembe  véve megtörtént  a halmozottan hátrányos,  illetve a  gyengébb képességű tanulók integrálása.  
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Több évtizedes tapasztalat, hogy azok a roma gyermekek tudják évismétlés nélkül elvégezni az általános  
iskolát, akik előtte 3 évig rendszeresen óvodába jártak. 

Az általános iskola létszáma 2011/12-es tanévben 240 fő. A tanulói létszámból 139 fő halmozottan hátrányos 
helyzetű (HHH), 5 fő pedig sajátos nevelési igényű (SNI) tanuló.
A szegregátumok területén élő tanulók száma 161, ami 67,0%. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
száma 122, ami az összes HHH tanulói létszám 75,8%-a, ami nagyon magas arány.

Szegregátum 1: 73 tanulóból 56 fő HHH, 2 fő SNI-s
Szegregátum 2: 88 tanulóból 66 fő HHH, 1 fő SNI-s

A közoktatási törvény előírása szerint 2010. szeptembertől a tanköteles korú tanulók igazolatlan hiányzása az  
oktatási intézmény jelzést tesz mind a szülők felé, mint az önkormányzat felé.  10 igazolatlan óra esetén 
szabálysértés,  50  óra  esetén  pedig  családi  pótlék  megvonása  sújtja  a  szülőket.  Az  iskolai  igazolatlan 
hiányzások száma a 2011/12-es tanév első félévében összesen 745 óra, amely a szegregátumon belül lakó 7 
család gyerekeit érinti.
Az iskolában jellemző, hogy az első öt  osztályban magasabb a szegregátumokban élő tanulók száma az  
évismétlések miatt, mint a három felsőbb osztályban.
 A tanulók továbbtanulási szándékában érdektelenség tapasztalható. A továbbtanulás oka részben az oktatási  
törvény. Ezek a tanulók elkezdik a szakiskolát, de a tapasztalat az, hogy 2/3-uk nem fejezi be. Időközben 
megunják, vagy a lányok gyermeket hoznak a világra, vagy lemorzsolódnak, pedig a végső cél az lenne,  
hogy minél több tanuló képzett legyen, mert ez egyfajta kiemelkedési lehetőséget nyújtana számukra.
A romatanulók tanulmányi elmaradásának okai: a család életmódja, szociokulturális helyzete, ingerszegény 
környezet. Az encsencsi általános iskolában a tanulók többsége már a szegregátumokban élő gyerekek 75,3 
% (Általános Iskolai adat)

Az általános iskolából kikerült tanulók esetében legjellemzőbb az általános iskolai végzettség. A szakmunkás 
képzőt végzettek, érettségizettek aránya alacsony,  a diplomázottak pedig nincsenek. A település alacsony 
képzettségi színvonalú lakossága hatással van a község gazdasági mutatóira, a fejlődés egyik legjelentősebb 
korlátja. 

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

Iskola-egészségügyi  ellátás:  az  oktatás-nevelés  területén  működő  intézmények  iskola-  egészségügyi 
ellátását  a  háziorvos  ill.  az  intézmény  által  megbízott  fogorvos,  valamint  az  önkormányzat  által 
foglalkoztatott védőnő biztosítja.

Védőnői szolgálat (anya-, gyermek-, és csecsemővédelem):  az önkormányzat  területén kettő főállású 
védőnő látja el az anya-, a csecsemő-, és a gyermekvédelmi feladatokat, ehhez teljes körűen felszerelt,  
akadálymentes  védőnői  rendelő  áll  a  rendelkezésükre.  A  gyermek-és  ifjúságvédelem  feladatiban 
közreműködik 1 fő családsegítő munkatárs.

A  tárgyév  során  több  család  részesült  ruha,  illetve  játék  adományban.  A  helyi  lakosság  a 
gyermekjóléti  szolgálat  által  tett  felhívására  adományozott  ruhát,  használati  tárgyat,  valamint 
gyermekjátékokat, amelyeknek a kiosztása a rászorult családok részére megtörtént. 

0-7 éves korúak speciális ellátási igényeire vonatkozó adatok. 
Korai fejlesztésre az óvodában és az iskolában van lehetőség.
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Gyermekvédelem

Gyermekjóléti és családsegítő
2012-ben  Gyermekjóléti  Szolgálatunkat  401  fő  kereste  fel.  A  legtöbben  hivatalos  ügyeik  intézésében 
fordultak hozzánk, amelyek során (családi pótlék, gyes, gyet igénylés, adó-, illetve tajkártya méltányosságból  
történő  igénylése,  hatósági  igazolvány  kérése)  történt,  valamint,  információ  nyújtásában,  életviteli,  
gyermeknevelési és egyéb szociális problémáik megoldásában nyújtottunk segítséget. A klienseknek óriási  
segítséget jelent, hogy a fenti ügyek intézése helyben történik, nem kell beutazniuk Nyíregyházára, esetleg 
Nyírbátorba. Az ügyintézésben való segítségnyújtásról napi szinten kapok pozitív visszajelzéseket.

Családlátogatást  a  településen  154  alkalommal  végeztünk.  Az  általános  iskola  kérésére  közösen  egyik  
osztályfőnökkel együtt folytattunk több családot érintve, ezen kívül a védőnővel is gyakoriak voltak a közös 
családlátogatások.  

Alapellátás keretein belül gondozott gyermekek száma 21 fő, amely 17 családot érintett. Ez elsősorban a 
gyermek magatartásbeli problémái, illetve a fiatal korban elkezdett felelőtlen szexuális magatartás történt, 
amely miatt 2012-ben 2 alkalommal tettünk jelentési kötelezettségünknek eleget a rendőrségen 14 éven aluli  
gyermekkel  folytatott  szexuális  kapcsolat  miatt.   Az  alapellátás  4  fő  esetében nagykorúság  miatt,  2  fő 
esetében eredményesség miatt került megszüntetésre.

2012-ben a védelembe vett gyermekek száma 57 fő, amely 27 családot érintett. A védelembe vétel okaként  
az előző évekhez hasonlóan a szülők életvitele, a személyi  és környezeti higiéniai hiányosságok, a szülők 
következetlen  és  határozatlan  nevelési  módszere,  illetve  kimagaslóan  az  iskolai  agresszív  magatartási,  
problémák, szabálysértés és bűncselekmények (lopás, garázdaság) álltak. 

A védelembe vétel 3 fő esetében szűnt meg nagykorúság miatt, és 5 fő esetén eredményesség miatt.

Ideiglenes  elhelyezésre  3  gyermeknél  került  sor,  amelyből  egy  gyermek  átmeneti  nevelésbe  vétele  vált 
szükségessé.

Az év folyamán egy család esetében volt 2 éven túli védelembe vétel esetén felülvizsgálat melyet Nyírbátor  
Város  Gyámhivatala  vizsgált  felül.  A  Gyámhivatal  ügyintézőjével  együtt  készítettünk  a  családnál  
környezettanulmányt.  A család életében rövid idő alatt  történt pozitív változások miatt,  a Gyámhivatal  a  
védelembe vétel fenntartása mellett döntött, így nem javasolta a kiskorúak átmeneti nevelésbe vételét. 

Szolgálatunk egy alkalommal nyújtott segítséget, szociális válsághelyzetben lévő anyának. Rövid időn belül 
sikerült elhelyeznünk őt egy anyaotthonba, ahová megszületett gyermekével hazatérhetett. 

Egy családnál azonnali gyors intézkedésre volt szükség, ahol az apa a gyermekeit bántalmazta, valamint az  
egyik  kislányát  molesztálta.  A  gyors  és  hatékony hatósági  intézkedésnek  köszönhetően  az  apa  előzetes 
letartóztatásba került, így a család élete nyugodtabbá és kiegyensúlyozottabbá vált.

Ebben  az  évben  kimagaslóan  sok  bűncselekmény  miatt  rendeltek  ki  pártfogó  felügyelet  a  fiatalkorú 
bűnelkövetők  számára.  A  bűncselekmények,  szabálysértések  elkövetése  idején  5  gyermekkel  nem  állt 
kapcsolatba  a  gyermekjóléti  szolgálattal,  8  gyermek  alap  vagy védelembe  vétel  ideje  alatt  követte  el  a 
törvénysértést.

Év  közben  a  pártfogó  felügyelővel,  több  alkalommal  végeztünk  közösen  családlátogatást,  készítettünk 
környezettanulmányt.  Szolgálatunk  biztosította  a  Pártfogó  Felügyelet  számára  azt  a  helyiséget,  ahol  a  
fiatalok  jelentkezési  kötelezettségüknek  eleget  tehettek.  Jelenleg  Nyírbátorban  illetve  a  Nyírlugosi  
Rendőrkapitányságon van erre lehetőségük.  

A fiatalkorúak bűnözési  aránya,  és a településen egyre jobban elterjedő drogfogyasztás  hatalmas  gondot 
jelent  mindannyiunknak.  A  rendőrség  bejelentés  alapján  vizsgálódik  a  drogfogyasztókról,  illetve  az  
esetlegesen a településen élő drogterjesztők felől.  

A jelzőrendszeri a kapcsolattartás megfelelő, jelentős részükkel napi kapcsolatban vagyunk. 
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A  rendőrség  munkatársaival  való  személyes,  illetve  a  telefonos  kapcsolattartás  jó,  jelzéseinkre,  
bejelentéseinkre azonnali, szakszerű és hatékony intézkedést tettek. 

Az  év  során  több  alkalommal  kértek  a  rendőrség  munkatársai  nyomozásaik  elősegítése  érdekében 
információt szolgálatunktól. 

A roma nemzetiségi  önkormányzat  vezetőjével  a kapcsolattartás az év folyamán felében megfelelő volt,  
probléma esetén jelzéssel élt. 

Jelzés az évben a védőnők részéről 6 alkalommal érkezett a házi orvos 1 esetben jelzett. A nevelési-oktatási 
intézmények részéről 30 esetben, az önkormányzat 14 alkalommal tett jelzést szolgálatunk felé.

18  alkalommal  25  fő  részére  tudtunk  biztosítani  gyermekruha,  illetve  élelmiszeradományt.  Egy  család 
részére a Down Alapítvány nyújtott segítséget élelmiszercsomag formájában, amelyet postai úton juttattak el 
számukra.

A  TÁMOP  5.2.5  „Mi  érted,  Te  Magadért”című  pályázatban  a  településen  élő  általános  iskolás  korú 
gyermekek közül  32  fő felzárkózató illetve szocializációs csoportfoglalkozásokon gyarapíthatták tovább 
tudásukat. A visszajelzések alapján a program a gyermekek számára hasznos és gazdag ismereteket nyújtott.  
Az egy hetes nyári  napközis táborban,  illetve a bentlakásos táborban résztvevő gyermekek a táborokból 
élményekben  gazdagon  tértek  haza.  A  program  folytatása  ebben  az  évben  folytatódik  tovább  újabb  
gyermekek bevonásával.

2012-ben  is  nagy  érdeklődés  övezte  a  Demján  Sándor  Alapítvány  támogatta  ösztöndíjpályázatot.  A 
településen 13 fő általános iskolás, valamint 12 fő középiskolás gyermek részesülhet ösztöndíjpályázatban. 

Nagyon sok megoldatlan problémát okozott a családok egyre rosszabbodó anyagi helyzete, amely hatással  
van  a  gyermekek  mindennapjaira,  a  sok  otthoni  feszültség  levezetésére  nem  ritkán  az  oktatási  
intézményekben kerül sor, akár egymás testi épségét, és az iskolai eszközöket sem kímélve. 

A településen élő nagy létszámú szocializációs hiányossággal, magatartási és egyéb problémákkal,  küzdő 
gyermekek és családjaik életfeltételeinek, életminőségének javításául szolgál számos folyó, illetve a 2013-as  
évben megkezdődött projekt.

A családsegítő által javasolt témák szükségesek 2013.évben is:
1. az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének gyakori kérdései, magas számú jelenléte a településen;
2. szocializáció, sokproblémás családok a településen;
3. iskolakerülés, növekvő agresszió az iskolában;
4. iskolaérettség – iskolaéretlenség kérdés;

 5.  a mentálhigiéné szerepe, jelentősége, fontossága;
 6.  a gyermekszegénység

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások

Családsegítő közreműködésével valósul meg.

Egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
 A FOCI-SULI  6 éves  kortól  14 éves  korig  foglalkozik  a  gyerekekkel.  A megváltozott, 

mozgásszegény  világban  a  szabadidő  értelmes,  hasznos  eltöltésére,  fegyelemre, 
rendszerességre,  mindenekelőtt  sportra  nevelve  őket.  A  program  ügyelve  az  életkori 
sajátosságokra külön- külön, heti két alkalommal szakképzett edző irányítása mellett folyik. 
Az egészséges életmódra nevelés, a sport szeretete mellett a helyi sportegyesület labdarúgás 
utánpótlás neveléséhez is hozzájárul a program. 

 Sporttábor
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A Nyírbátori Strand-Kempingben történik a 3 napos tábor, folyamatos edzői jelenléttel 12 
fő részvételével, gyermek korosztály részére. 

Szabadidős tevékenységek:

 Napközis és sport tábor szervezése

 Számítógépes klub

 Hagyományőrző foglalkozások, táncház, a roma identitás megőrzése, erősítése

 Kirándulások szervezése és lebonyolítása

 színházlátogatás 5 alkalom

 Nyíregyházi Állat és Vadaspark látogatás 1 alkalom

 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei körút 1 alkalom

 Nyírbátori strand 4 alkalom

 Városlátogatás 1 alkalom Nyíregyháza, 1 alkalom Debrecen

 kiállítás, múzeum 2 alkalom

 Túlélő – természetismereti tábor 3 napos

Ezen  programokat  elsősorban  a  “Segítünk  fellélegezni!”  TÁMOP-5.3.6-11/1„Komplex  telep-program” 
keretein belül kívánjuk megvalósítani.

Gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
2012-ben kedvezményben, illetve ellátásban részesültekre vonatkozó adatok:

• tankönyvtámogatásban minden iskolás tanuló (238 fő) ingyenesen részesült, összesen: 3094 
e Ft összegben,

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak (első alkalommal 524 fő, második 
alkalommal 523 fő) két alkalommal részesültek pénzbeli támogatásban (5800.-Ft) összesen : 
6.073 e Ft összegben,

• egyszeri támogatásban (beiskolázási segély) részesült 90 fő, akik egyébként nem jogosultak 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre összesen: 522 e Ft összegben,

• a gyermekétkeztetés továbbra is az óvoda ebédlőjében történt és történik, ahol az óvodai 
nevelésben részesülők, ill. az általános iskolások közül a menzások és a napközisek étkeztek 
A gyermekétkeztetésben résztvevők közül normatív kedvezményben vagy ingyenes 
étkeztetésben a jogszabályban meghatározott gyermekek részesültek.

• nyári szünidőben került sor a nyári szociális gyermekétkeztetés megszervezésére, melyben 
517 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, szociálisan rászorult gyermek 
számára lett biztosítva felmelegíthető élelmiszer 10.521 e Ft összegben.

• első alkalommal 20 fő, második alkalommal 22 fő felsőoktatásban tanuló részesült 
ösztöndíjban 1.050-e Ft összegben,
Értetek Karitatív Egyesület Demján Sándor Alapítvány ösztöndíj pályázatára 46 db általános 
iskolás, és 33 db középiskolás pályázat érkezett. Ebből nyertes pályázatok: 12 fő 
középiskolás és 12 fő általános iskolás gyermek. 

Hátrányos  megkülönböztetés,  az  egyenlő  bánásmód  követelményének  megsértése  a  szolgáltatások  
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei  
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Nem releváns.
Pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül
Komplex telepprogram keretében.

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

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
Az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelősének jelentése alapján a:

Tanulólétszám: 240
Cigány tanulók: 164
Magántanuló: 1
Mulasztás: 6,7nap / fő
Felszólítás: 29
Feljelentés: 7
Családlátogatások száma: 113
Iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztése: 2 fő
Hátrányos helyzetű tanulók  aránya: 91 %

  Az  iskolai  gyermekvédelmi  munka  legfontosabb  feladata  a  prevenció.  Ennek  érdekében  a  tanulók 
személyiségében történő változásokat a pedagógusok figyelemmel kísérik, az okokat feltárják, pedagógiai 
eszközökkel segítséget nyújtanak, s csak ezen túl a Gyermekjóléti Szolgálatnak jelezik a problémát.
A megváltozott  társadalmi  viszonyok  a  családok életére,  azon  belül  a  gyermekekre  is  hatással  vannak. 
Magatartásukban  egyre  inkább  előtérbe  kerül  az  agresszivitás,  a  társakkal  és  pedagógusokkal  szemben 
egyaránt.  A  pedagógusok  igyekeznek  a  konfliktusokat  higgadtan,  példamutatóan  megoldani,  az  egyéni 
bánásmód elvét eszközölni. A szülőknek hasznos nevelési tanácsokat adnak több-kevesebb eredménnyel.
Szinte mindennap kihívást jelent a pubertás korú gyermekek viselkedésének hatékony kezelése. Sajnos a  
felsős kollégák küzdelme sokszor sikertelen a rendbontó, szabálytudattal nem rendelkező, hanyag, tanulni  
nem akaró, „szükség miatt iskolába járó” gyerekekkel szemben.
A szülőkkel  a  kapcsolattartás folyamatos,  látszólag jó,  legtöbb esetben partneri  a köztünk lévő viszony.  
Viszont az otthon elhangzott pedagógusellenes megnyilvánulások, fenyegetőzések a gyermekeikre is negatív 
hatással  van.  Ez  tekintélyromboló  cselekedet,  olyan  személytől  főként  etikátlan,  akinek  társadalmi 
megbízatása  van,  kötelessége  példamutatóan  viselkednie,  nevelnie  eltartottjait  (fenyegetőzés,  társak 
bántalmazása, rongálás, rendbontás, tízórai eltulajdonítása, felszerelés, felkészülés nélküli iskolába járás).
Nagy  problémát  jelent  3-4  család  esetében  az  ápolatlanság,  nem az  időjárásnak  megfelelő  öltözködés.  
Szerencsére  a  fejtetvesség  elkerülésére  a  szülők  most  már  odafigyelnek.  A felszerelések  megbecsülése,  
megóvása az ő esetükben siralmas.
A hiányzások ellen nem minden szülő küzd. Apróbb problémákkal orvoshoz rohannak, hogy legyen igazolás 
hanyagságuk (elalvás, késő esti mulatozás) miatt. A szülők, ha a gyógyszert kiváltják, de nem tartják be a  
használati utasítást. Az igazolatlan hiányzások szökésekből is gyűlnek.
Az etnikumhoz tartozók egy részének gyerekei  eléggé tájékozottak a drogokkal  kapcsolatban.  Szituációs  
játékok keretében eljátsszák a fogyasztó és terjesztő szerepét. Ez nagyon elgondolkodtató, s azt bizonyítja,  
hogy e jelenség él körükben.
A gyermekek egészséges táplálkozásához segítséget nyújt az ingyen étkeztetés, az alma, alma lé és tej tízórai  
kiegészítése. Tapasztalat, hogy a gyerekek nagyon válogatnak, a tej félét sokan nem isszák meg. A menzások 
közül  többen hazaszöknek,  akik ott  vannak,  gyakran  meg kell  őket  győzni  arról,  hogy fogyasszák  el az  
ebédet.
Tehetséges  tanulóink  védelme  érdekében  a  renitens  tanulók  alkalmazkodó  képességének  javításán 
munkálkodnak, nekik felzárkóztató foglalkozásokat szerveznek, hogy hátrányukat csökkentsék.
A  jelzőrendszer  tagjaival,  a  Gyermekjóléti  Szolgálattal  szoros  kapcsolatban  áll  az  iskola,  egymást  
kölcsönösen segítik az eredményesebb tevékenység érdekében.

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

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

Nem releváns.

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

Nem releváns.

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
2012-ben is, mint  a korábbi években lehetőség nyílt  az Értetek Karitatív Egyesület, a „Demján Sándor  
Alapítvány”  Ösztöndíj  pályázat  elnyerésére,  amely  nagy  segítséget  jelent  a  településen  élő  hátrányos  
helyzetű gyermekek, családok számára. Pályázhattak általános iskola felső tagozatos tanulói, valamint a 
középiskola nappali tagozatú tanulói, akik az előző félévhez képest tanulmányi eredményeikben javítottak. 
Az Értetek Karitatív Egyesület által ösztöndíj pályázat lebonyolításában aktívan részt vett a szakszolgálat,  
segítette a pályázó tanulókat, szüleiket, a különböző nyomtatványok kitöltésében, tájékoztatást, információt  
nyújtott a pályázat feltételeiről és segítséget nyújtott a pályázathoz szükséges iratok beszerzésében. A 2011-
es évben kiírt pályázaton 12 általános iskolai tanuló, és 12 középiskolai tanuló nyert ösztöndíjat. 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

alkohol A rendszeres,  nagymértékű  alkoholfogyasztás 
egészségkárosító  hatásának hangsúlyozása,  az 
alkoholizálás  elleni  kampányok  a  mindennapi 
élet  színterein.  (felvilágosító  előadások, 
vetélkedők,  rendezvények,  plakátok, 
szórólapok, stb.)

HH és HHH gyermekek aránya A szülők iskolai végzettségének növelése

Gyermekkori dohányzás

Lehetőleg minél kevesebb fiatalnál alakuljon ki a 
dohányzás káros szokása, illetve a dohányzás kezdő 

időpontja legalább idősebb korra tolódjon ki. 
Csökkenjen az aktív dohányosok száma. a már 

dohányzók körében csökkenjen annak mértéke. A 
passzív dohányzás ártalmainak csökkentése, a nem 
dohányzók érdekeinek hatékonyabb érvényesítése
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

A  nők  foglalkoztatását  alapvetően  befolyásoló  tényező,  hogy  kisgyermekes  anyáról  van-e  szó.  A 
kisgyermekes szülők munkavállalását nehezíti a munkahelyek hiánya, a nem szokványos foglalkoztatási  
formák  mellőzése.  Kevés  a  részmunkaidős  és  a  távmunka,  a  rugalmas  munkaidő  alkalmazása.  A 
kisgyermekes anyák a megnövekedett családi feladatok, a láthatatlan munka mellett akkor tudnak nagyobb  
eséllyel helytállni a munkahelyükön is, ha azok rugalmas lehetőségeket tudnak ajánlani számukra addig,  
amíg a gyermek kicsi. Ez több odafigyelést igényel mindkét féltől, a munkaadóktól és a munkavállalóktól 
is.

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban 

Felnőtt oktatás, felnőtt képzés
A  helyzetelemzés  alapján  megállapítható,  hogy  a  szegregátumok  területén  az  inaktív  népesség,  a  
munkanélküli lakosság és az alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya igen 
magas,  a  képzettségi  mutatók  pedig  alacsonyak.  Növelni  szükséges  a  foglalkoztatottak  számát,  amelyet  
elsősorban  új  munkahelyek  létrehozásával,  valamint  az  aktív  korú  lakosság  önfenntartó  képességének 
növelésére  irányuló  képzésekkel  lehet  előre  mozdítani.  A  projekt  elsősorban az  utóbbit,  az  önfenntartó 
képesség növelését, a szemléletformálást preferálja.
Az  alacsony  iskolai  végzettségű  lakosok  ismeretei  hiányosak  a  saját  maguk  ellátását,  a  kertjeik 
megművelését  tekintve  is,  ami  segítheti  a  családok  élelmiszerszükségletének  kiegészítését  (zöldség, 
gyümölcstermesztés,  háziállat-  és  kisállattartás  stb.),  ami  a  családokban  az  éhezés,  az  alultáplálás 
problémáját orvosolhatná. A háztartás gazdaságos vezetése, a megélhetés mindennapjainak tervezése szintén  
nehézséget okoz a családoknak, főként a nőknek, asszonyoknak. 
A  képzések  és  tréningek  elősegítik  az  egyéni  fejlesztési  terveken  alapuló  folyamatos  pszicho-szociális 
segítség  eredményes  végrehajtását,  a  munkaerőpiacra  történő  bekapcsolódáshoz  szükséges 
kulcskompetenciák megerősítését is.

A nőkre vonatkozóan a következő képzések indulnak 2013-ban:

Szociális gondozó-ápoló 10 fő (nő)
A Csillagpontokon biztosított szociális szolgáltatások ellátásához szükség van a szegregátumokban 
élő, képzett munkavállalókra, akik a segítik a szociálismunkások, esetmenedzserek munkáját. Majd 
később  pedig  önálló  szociális  feladatok  ellátására  is  képessé  válnak,  ami  a  Csillagpontok 
fenntarthatóságát segíti.

Mezőgazdasági gazdasszonyképzés (15 fő nő)
A legalapvetőbb családellátó háztartási tevékenységek gazdaságos végzésének megismerését teszi  
lehetővé  a  képzés,  ahol  az  elméleti  ismeretekhez  a  Csillagház,  a  gyakorlati  részhez  pedig  a  
Csillagpont 1.  ad helyet.  A résztvevők elsajátítják háztartásvezetés,  sütés-főzés,  takarítás,  mosás,  
vasalás,  kézimunkázás,  ruhajavítás,  szőnyegszövés,  kosárfonás  stb.  technikáját.  Megtanulják 
megművelni  a  zöldséges  kertet,  elkészíteni  a  gyümölcsbefőttet,  zöldség-savanyút  és gondozni  az  
apró állatokat stb. Bővülnek egészségügyi, betegápolás-gondozás ismereteik. 
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Ezzel az otthon lévő lányok, asszonyok a takarékos gazdálkodás mellett az egészséges életmódot, a  
megbízható,  tápanyag  gazdag  élelmiszerek  fogyasztását,  a  gondozott,  rendezett  környezeti  
körülményeket is biztosítják a családok számára.

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
Az  alacsony  iskolai  végzettség  már  önmagában  is  olyan  tényező,  mely  rontja  az  egyén 
munkavállalási  esélyeit.  Ha ehhez még hozzáadódik az is, hogy az alacsony iskolai végzettségű 
személy a „gyengébb” nemhez tartozik, elhelyezkedési lehetőségei tovább csökkenhetnek.

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

Hazánkban a nők foglalkoztatottságában az elmúlt években kedvezőtlen helyen állt, a kisgyermekes anyák  
foglalkoztatási aránya hazánkban a legkisebb volt. A gyermekvállalást követően a nőknek/anyáknak sokszor 
esélyük sincs arra, hogy a munkahelyre visszatérhessenek, hiszen annyi idő alatt, amíg az édesanya otthon 
van  gyermekével  -  ha  még  testvér  is  születik,  csak  nő  ez  az  idő  -,  sajnos  sok  esetben  a  munkahely  
megszűnik, vagy a munkakör átalakul. Előfordul, hogy az édesanyák különböző képzéseken, átképzéseken 
vesznek részt annak reményében,  hogy a gyermekgondozási  segély („Gyes”)  lejártakor nagyobb eséllyel  
térhetnek  vissza  a  munkaerőpiacra.  Természetesen  mindehhez  szükséges,  hogy  gyermekeik  számára 
biztosított  legyen  a  napközbeni  ellátás  valamely  formája.  Ha  mégis  sikerül  visszatérni  az  eredeti 
munkahelyükre,  bérezésük jelentősen alacsonyabb az ugyanolyan korú, képzettségű, ugyanannyi  szakmai  
tapasztalattal rendelkező férfi kollégáikhoz képest.
Magyarország kormánya komoly lépéseket tett az elmúlt két évben, hogy segítse a nők életét, munkaerőpiaci 
jelenlétüket  a  gyerekneveléssel  egyidőben,  a  családi  adórendszer  bevezetésével,  amely  elismeri  a  
gyermekneveléssel együtt járó munka értékét. A 2012 júliusában hatályba lépett új Munka Törvénykönyve  
megteremtette  azt  a  keretrendszert,  ami  elengedhetetlenül  szükséges  egy  rugalmasabb,  családbarát 
munkaerőpiac kialakulásához.

Várhatóan  tovább  növeli  majd  az  anyák  elhelyezkedésének  esélyeit  a  2013.  januárban  életbe  lépett  
Munkahelyvédelmi Akcióterv. Ugyanis ennek segítségével a munkaadói járulékkedvezmény érdekeltté teszi 
a munkaadókat, hogy minél nagyobb arányban foglakoztassanak kisgyermekes nőket. A munkáltatónak ez a  
támogatás 3 év alatt 858 ezer forint megtakarítási lehetőséget jelenthet.

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 TÁMOP 5.3.6-11/1 komplex telepprogramon belül a családi napköziben és a közösségi programokban 
való aktív részvétel illetve ezen időszakra közmunkába való bevonással munkahely teremtés. 

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

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak

Családon belüli  erőszak a történelemben mindig is  létezett,  ám többnyire  tabu témának számított  szinte 
mindegyik társadalomban. A jelenség minden emberi kultúrában, civilizációban előfordul, etnikai, vallási és 
társadalmi osztályoktól függetlenül mindenhol létezik. A figyelem először a feminista-polgárjogi mozgalmak 
megjelenésekor irányult a problémára, az 1960-as, 1970-es években az  Amerikai Egyesült Államokban és 
Nyugat-Európában.  A  családon  belüli  erőszakos  cselekményeket  "nők  elleni  erőszaknak" nevezték  el, 
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utalva arra, hogy az áldozatok döntő többsége nő, míg az erőszak gyakorlója az esetek legnagyobb részében 
a férfi. A családon belüli erőszak még mai modern társadalmunkban is tabunak számít, mind az erőszak  
alkalmazója, mind annak elszenvedője igyekszik eltitkolni az erőszak létét. A külső környezet sem segíti a 
családon belüli erőszak feltárását, a társadalom nagy része úgy tekint a jelenségre, mint valamely családi  
problémára, mely nem rá tartozik.
A családon belüli  erőszak számtalan  módon megvalósulhat,  leggyakrabban fizikai-,  szexuális-,  érzelmi-, 
lelki-erőszakként,  a  bántalmazott  személy  pénzügyi-,  baráti-,  családi-kapcsolatának  korlátozásaként 
jelentkezhet. A különböző erőszak-formákat, uralmi-formákat az erőszakos magatartások módszere (fizikai-,  
lelki-, szexuális erőszak), gyakorisága (rendszeres, eseti) és nagysága (tettleges becsületsértés, könnyű testi 
sértés vagy akár  emberölés) alapján lehet  elhatárolni.  Az erőszak széles skálán mozoghat  kezdve a nem 
személyre  irányuló  erőszak-formáktól  (tárgyak  összetörése,  rugdosása,  háziállatok  kínzása)  egészen  a 
legsúlyosabb fizikai sértésekig (erőszakos közösülés, emberölés).
A  családon  belüli  erőszak  a  nemzetközi  és  országos  statisztikák  alapján  sokkal  jelentősebb  mértékben  
jelenlévő probléma, mint gondolnánk. 
Jellemző  bűncselekmények:  legnagyobb  számban  testi  sértés,  személyi  szabadság  megsértése, 
magánlaksértés, közterületen garázdaság, illetve a verbális erőszak körében a zaklatás. Itt említendő meg az,  
hogy  a  családon  belüli  erőszakra  jellemző  módon  az  alap  erőszakos  cselekmények  bizonyítása,  
nyilvánosságra  kerülése  sok  esetben  nem  történik,  történhet  meg,  ugyanakkor  a  későbbiekben  kiskorú 
veszélyeztetése bűntette keretében elhúzódó hatása felmerülhet.
 

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)
A térségben nem, de a megyeszékhelyen, Nyíregyházán két családok átmeneti otthona és egy anyaotthon 
működik.  A  családok  átmeneti  otthona  szolgáltatásait  a  Nyíregyházi  Gyermekjóléti  Központ  szervezeti  
keretében működő 40 férőhelyes Családok Átmeneti Otthona (Nyíregyháza, Tokaji u. 3.) és a Magyarországi  
Evangélikus Egyház fenntartásában levő 36 férőhelyes Családok Átmeneti Otthonában (Nyíregyháza, Csillag 
u. 4-6.) biztosítja (szolgáltatásaikat korábban részleteztük).

A Magyar Vöröskereszt Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Szervezetének fenntartásában működik az Anya- 
Gyermek Segítőotthon. Az intézmény 1998. július 1-jén kezdte meg működését, 30 férőhellyel. Elsősorban 
bántalmazott anyák és gyermekeik számára nyújt átmeneti védelmet. Az otthon az egész ország területéről  
fogad családokat. Intézményben az ellátás célja, hogy az otthontalanná vált szülő kérelmére gyermekével  
együtt tudják elhelyezni, abban az esetben, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a  
gyermeket e miatt el kellene választani a szülőjétől, családjától.

Intézmény segítségét igénybe vehetik:
• Háztartáson belüli erőszakot elszenvedett nők és gyermekeik.
• Életvezetési  problémák  vagy  más  szociális  és  családi  krízis  miatt  otthontalanná  vált,  továbbá 

védelmet kereső anyák és gyermekeik.
• Válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyák.

A Segítőotthon átmeneti  jellegű ellátást nyújt  lakóinak legfeljebb 12 hónapig, ha a probléma megoldása 
folyamatában ez idő alatt nem nyújt biztonságos kilépési lehetőséget további 6 hónapig az anya és gyermeke 
számára otthonszerű elhelyezés formájában.

Az intézmény 24 órás folyamatos ellátással működik. Ezen belül:
• Biztosítja az anya és gyermeke együttes lakhatását és szükség szerinti ellátását.
• Biztosítja az ellátást igénylő gyermek átmeneti gondozását, befogadja otthontalanná vált anyját.
• Segítséget nyújt az anyának gyermeke szükség szerinti ellátásához, gondozásához, neveléséhez.
• Az anyának jogi, pszichológiai és szociális segítséget biztosít.
• Közreműködik  –  a  gyermekjóléti  szolgálatokkal  együttműködve  –  az  átmeneti  gondozást 

szükségessé tevő okok megszüntetésében, a család helyzetének rendezésében.
• A szülő munkavégzése és indokolt távolléte esetén, intézmény segítséget nyújt az anyának gyermeke 

ellátásához,  gondozásához,  illetve  segíti  az  anyát  a  megfelelő  napközbeni  ellátáshoz  való 
hozzájutásba.

52

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ember%C3%B6l%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Testi_s%C3%A9rt%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Testi_s%C3%A9rt%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Tettleges_becs%C3%BClets%C3%A9rt%C3%A9s&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Csal%C3%A1d_(szociol%C3%B3gia)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szex
http://hu.wikipedia.org/wiki/Er%C5%91szak


Ugyancsak a Magyar Vöröskereszt szolgáltatásai közé tartozik a Krízisközpont. A szolgáltatás 2005. február 
01.-től  működik.  A  program  2011.  decemberéig  modellkísérleti  jelleggel  működött,  azóta  törvényi  
szabályozás  szerint,  pályázati  keretből.  Férőhelyeinek  száma:  4  fő.  Kiterjedt  szolgáltató  funkciójával  az 
egész Észak- Alföldi  régióból  (Szabolcs-  Szatmár-  Bereg Megye,  Hajdú-  Bihar Megye,  Jász- Nagykun-  
Szolnok Megye), de szükség esetén az egész ország területéről fogad háztartáson belüli erőszak áldozatait. A 
krízis ellátás időtartama 30 munkanap.
Igénybe vevők köre: 
 

-          Krízis helyzetben lévő várandós anya.
-          Krízishelyzetben lévő anya gyermekkel.
-          Egyedülálló krízishelyzetben lévő nő.

A  Krízisközpont  az  anyaotthonnal  egy  épületben,  mégis  elkülönülten  található.  Az  anyaotthon  közös 
helyiségeit  a  krízisközpont  lakói  ugyanolyan  formában  és  módon  használhatják,  így a társalgó,  konyha, 
ebédlő, játszószoba. A krízisközpontot az anyaotthonnal egy folyosó köti össze.

Nyíregyházán összesen 106 férőhely biztosítja a krízishelyzetben lévő anyák, családok átmeneti elhelyezését,  
élethelyzetük átmeneti  megoldását.  Ez a  férőhelyszám azonban mégsem bizonyul  elegendőnek,  hiszen a 
Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ szervezeti keretében működő Családok Átmeneti Otthonában átlagosan 
6 család vár bekerülésre és tekintettel arra, hogy a családok döntő többsége a jogszabály által megengedett  
másfél  év  időtartamban  veszi  igénybe  az  ellátást,  ezért  a  várakozási  idő  megközelítőleg  fél  év.  A 
Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában levő Családok Átmeneti Otthonában átlagosan 11 család 
van várólistán, melynek közel egyharmada nyíregyházi lakos, a többi várakozó a régió területéről tevődik 
össze.  A  Vöröskereszt  Anya-  Gyermek  Segítőotthonában  a  várakozók  száma  10-20  fő,  melyből  
megközelítőleg 20 %-os a nyíregyházi várakozók aránya (az ország teljes területéről fogad családokat). A 
Krízisközpontban a szolgáltatás jellegéből fakadóan 1-2 hét a várakozási idő.

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben

Encsencsi Nők Egyesülete
  
2009. februárban lévő iskolai farsangra készült a szülők egy csoportja, akik egy country tánc tanulásának  
próbái alatt kovácsolódtak össze. A táncnak nagy sikere lett és a tíz nő arra gondolt, hogy jó lenne egy kis  
csapatot alkotni, különböző táncokat tanulni, valamint kis falunk hagyományait feleleveníteni, az egészséges 
életmódért,  a  környezetért  többet  tenni  szervezet  formában  is.  2009.  július  27-én  már  bejegyzett 
egyesületként működtek az encsencsi nők.
Az első táncnak igen nagy volt a térségben is a sikere, hamar terjedt a hír, és az encsencsi gyerekeket nevelő 
családanyák, feleségek időt, energiát nem sajnálva készültek a különböző fellépésekre. 2009. áprilisában a 
nyírbátori  "Ki mit tud"-on, májusban  Pócspetriben a "LEADER Fesztivál"-on, júniusban Nyírcsászáriban a  
"Tragacs-derbin", júliusban  Nyírbátorban az egészségmegőrző napon, augusztusban az Encsencsi falunapon,  
szeptemberben Nyírbátorban a Szüreti felvonuláson és sorolni lehetne még a fellépéseket.
Közben új táncokat tanultak, így bővült a repertoár egy Szatmári csárdással és egy moderntánccal. 2010.  
júliusban az iskolás gyerekek részt vettek egy piricsei sátortáborozáson, ahol esténként táncház is működött.  
A táncos kedvű szülők is  átjártak,  ahol  a táborban részvevő felnőttek segítségével  egy újabb néptáncot  
tanultak meg.
 
Természetesen a célok között nemcsak tánctanulás áll, így az alapszabályuk szerint: 

• Kulturális örökség megőrzése, kisebbségi nemzetiségi kultúra ápolása. 
• Szabadidő-, hobbi- és sporttevékenység. 
• Egészségügyi-, szociális- és oktatási tevékenység. 
• Környezetvédelmi-, településfejlesztési- és nemzetközi tevékenység

 
 
A jövőről
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Az elkövetkező időben is számos fesztiváloknak, "Ki mit tudok"-nak néznek elébe. Saját ötleteik alapján 
szeretnék  a  gyerekek  és  a  lakosság  számára  is  szórakoztató  programokat  szervezni,  így  mikulásvárást  
terveznek a gyerekekkel egy verses-dalos délutánon, betlehemezést régi történetek alapján, iskolai farsangot,  
a  falu  legszebb  májusfa  állítását,  pünkösdi  királyválasztást.  Uniós  pályázat  keretében  "Település 
egészségterv" címmel  Encsencs Község Önkormányzatának együttműködésével  megvalósítanak meg egy 
életmód programot, melyre várhatóan 2011-ben kerül sor.
 
Az egyesület  nyitott  minden  jó  ötletre,  minden  új  dologra,  s  természetesen  tagjaik  számát  is  szeretnék  
bővíteni, szeretettel várnak minden encsencsi nőt, aki céljaikkal egyetért, s szeretne egy jó kis csapat tagja  
lenni,  ahol  együtt  "Nők" jól  érezhetik magukat,  és  megmutathatják,  hogy "Nem csak a húszéveseké  a 
világ!"
 

5.7  A  nőket  helyi  szinten  fokozottan  érintő  társadalmi  problémák  és  felszámolásukra  irányuló 
kezdeményezések
A roma nők, a kisgyermeket nevelő, a sokgyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelő anyák, valamint a 
45 év feletti nők különösen, többszörösen is hátrányos helyzetben vannak a munkaerőpiacon. Ennek oka 
egyebek között a magyar társadalom hagyományos családmodelljében keresendő: még ma is sokan vallják,  
hogy a nők helye a ház körül, a családban van, nem a munkaerőpiacon. Ezt a szemléletet tovább súlyosbítják 
a nőkkel kapcsolatos negatív sztereotípiák.

A  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

Alacsony iskolai végzettség
részmunkaidős munkahely hiánya helyben

munkahely hiánya

Minél több nő kerüljön a munka világába, képzések, 
munkahelyek megteremtése, pályázatok 

kihasználása

Életvezetési tanácsadás hiánya

Babóca Gyerekház 
A foglalkozások során a szülők megértéssel 

találkoznak, konkrét útmutatókkal, javaslatokkal 
lesznek gazdagabbak. Ezzel elősegítve probléma 
megoldóképességük kialakulását, fejlődését így 

sikeresebb a családban keletkező működési zavarok, 
konfliktusok megoldása. Tájékoztatást kapnak 

továbbá a szociális, családtámogatási és 
társadalombiztosítási ellátások formáiról, 

szolgáltatásokhoz és az ellátásokhoz való hozzájutás 
módjáról.

A település szociális arányú fejlesztése, új 
szolgáltatások bevezetése, létrehozása, a 

marginalizált csoportok bevonása a programokba, 
képzésekbe.

Szociális szolgáltatásfejlesztés és új szolgáltatások 
bevezetése, a családok esélyegyenlőségeinek 

növelése
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek 
stb.)
Az  Európai  Parlament  és  Tanács  2012.  évet  az  Aktív  Idősödés  és  a  Nemzedékek  Közötti  Szolidaritás  
Európai Évének nyilvánította. A kezdeményezés fókuszában az állt, hogy az Európai Unió időseinek száma 
az elmúlt 40 év alatt majdnem megduplázódott. 

A XXI. század egyik legpozitívabb eredménye a születéskor várható élettartam meghosszabbodása. A fejlett  
országokban ez az egyik  legnagyobb társadalmi  siker – és egyben a legnagyobb kihívás is.  E kihívásra 
reagálva  Magyarországon  is  szükséges  az időspolitika  kialakítása.  Magyarország  népessége fogy, 
korösszetételében változik – idősödik. E változások ráirányítják a figyelmet a társadalmi szolgáltató-ellátó 
rendszerek hosszú távú fenntarthatóságára. A társadalmi és demográfiai változások hatására új szükségletek 
és új keresletek jelennek meg, melyre mind politikai, mind társadalmi, mind gazdasági és szolgáltatói szinten 
szükséges  reagálni.  Időszerűvé vált  a  társadalmi  szemlélet  formálása,  a  meglevő védelmi-szolgáltató 
rendszerek hozzáigazítása a demográfiai és a családi struktúrákban bekövetkezett változásokhoz, valamint 
mindazon intézkedések elindítása is, amelyek hozzásegítik a társadalom tagjait az aktív, biztonságos és méltó 
időskorhoz.

Az életkor  meghosszabbodásával  a  népesség egyre  nagyobb  arányát  alkotó generáció mind erőteljesebb 
társadalmi hasznosságának előmozdítása fontos feladat, megkerülhetetlenül fontos cél. Fontos, hogy a ma  
még fiatalabb generáció tagjai számára és a most  idős generáció számára egyaránt  pozitív lehetőségeket  
jelentsen  a  közeli  és  távoli  jövő.  A  növekvő  élettartam hatással  van  a  különböző  ellátó  és  szolgáltató 
rendszerekre, nem elegendő egy-egy részterület fejlesztését kitűzni célul, a megnövekedett életkorból adódó 
kihívásokra átfogó változtatásokkal, stratégiailag fel kell készülni.
Magyarországon általában a nyugdíjazás időpontjától számítódik – társadalmi szinten – idősnek az ember. A 
nyugat-európai országokban, általánosságban 65–70 éves kortól tekintik idősnek az ott élőket. Az Idősügyi 
Nemzeti Stratégiában az Egészségügyi Világszervezet életkor szerinti felosztását használjuk.
E felosztásban:
- a 60–74 év közöttiek az idősödők,
- a 75–89 évesek az idősek,
- a 90 év fölötti személyek a nagyon idősek –őket hívjuk a magyar nyelvben egyszerűen „aggoknak”.

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Az  idősek,  nyugdíjasok  jövedelmi  helyzetére  tekintettel  az  egészségesek  szívesen  végeznének 
jövedelemkiegészítő tevékenységet. Erre esély, a munkaerő-piacon nincs, kivétel ha speciális tudással 
rendelkezik, de sajnos nagyon kevésnek adatik meg a település szerkezetéből adódóan. 

b) tevékeny időskor 

• A méltóságteljes élet biztosítása a település idős lakosság számára

• Az  egészséges  életszemlélet  megőrzése,  hogy  az  időkort  aktívan  derűsen,  friss  testi  és  lelki 
szellemiséggel jó életminőségben lehessen élni. 

• A generációk közötti kapcsolatok erősítése az egészséges párbeszéd kialakítása és a közös értékek 
mindennapi gyakorlatban való átültetése, hasznosítása. 

E célok eléréséhez a különféle intézkedéseket úgy kell alakítani, hogy azok elő és külön segítsék a társadalmi 
aktivitást, erősítsék a szociális hálózatokat és az idős emberek társadalmi részvételét. Biztosítsák az idősek 
fizikai és intellektuális kikapcsolódási lehetőségeit, valamint a kulturális életben való aktív részvételét. 
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A társadalom fokozódó életritmusából adódóan az idősek és a közép illetve a fiatalabb generációk kapcsolata 
meglazult, amelynek egyik leggyakoribb oka az idősek elmagányosodásának, elszigetelődésének. A helyi  
idősekben  megvan  azonban  az  a  vágy,  hogy  megfelelő  segítséggel  ismét  aktív  résztvevőivé  váljanak 
családjuk és a helyi közösség számára.
Az  idős  emberek  nehezen  mozdulnak  ki  a  biztonságot  nyújtó  megszokott  környezetből.  A  számukra 
biztosított  ellátásokat  szűkös költségvetésük és romló  egészségi  állapotuk miatt  veszik igénybe.  Kiemelt  
terület a mentálhigiéniás gondozás, mivel a legtöbb gondot az odafigyelés, a törődés hiánya okozza. 

c) hátrányos megkülönböztetés
Nem jellemző.

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

Nyugdíjasok Egyesülete Encsencs

Encsencs idősei az új Idősek Napközi Otthona átadását követően hozták létre az idősek klubját. Az épület  
átadásán először fellépő, nyugdíjas asszonyokból álló csoportból alakult ki a "Kék Nefelejcs" Népdalkör,  
majd az otthonban együtt töltött közös programok, az azokhoz szükséges forrás megszerzésének lehetősége 
arra  ösztönözte  az  időseket,  hogy szervezettebb formában tevékenykedjenek tovább.  2007.  január  24-én 
bejegyzésre került a helyi  nyugdíjas egyesület, melynek lebonyolításában Hornyák Éva és Kóródi András  
segített. 
 
Az egyesület célja 

- Kulturális tevékenység (művészeti tevékenység, népművészet, hagyományőrzés).
- Szabadidős és hobbi tevékenység (öregdiák, gyűjtőtevékenység).
- Egészségügyi és szociális tevékenység (lelkisegély-nyújtás, családvédelem).
- Környezet- és természetvédelmi tevékenység, településfejlesztés.
 
Eddigi tevékenységek

A  népdalkör  számos  fellépést  tud  maga  mögött.  Fellépett  a  tiszakóródi  Rétes  Fesztiválon,  évente  a 
nyírlugosi-nyírbátori  "Ki mit tud"-on, a tarpai  Tavaszi Fesztiválon, Besztercén az "Őszikék" fesztiválon,  
melyeken  arany-  és  ezüst  minősítésben  részesültek.  Gyakran  meghívást  kapnak  a  térség  falunapjaira, 
nyugdíjas és vallási közösségi rendezvényekre. A népdalkör szakmai vezetője Baracsiné Istánné tiszteletes  
asszony volt,  jelenlegi  új  vezetőjük   Fóriánné  Rimaszombati  Anikó tiszteletes  asszony,  akik  társadalmi  
munkában, saját szabadidejükben látta/látja el ezt a nem könnyű feladatot.

Egyesületi bejegyzésüket követően rögtön kihasználták az adódó pályázati lehetőségeket és 2007-2008-ban 
is megrendezhettek kettő generációk közötti kapcsolaterősítést célzó rendezvényt: az "Ezüsthíd" és a "Falusi  
Parti  a  kemence  körül"  programokat.  Mindkét  program  a  falu  apraját-nagyját  célozva,  óvodásokat, 
iskolásokat,  fiatalokat  és  időseket  hozott  közelebb  egymáshoz,  amelyben  átadhatták  az  idősek  a  már 
emlékként élő lakodalmas hagyományokat, megkóstoltathatták a népies ételek ízét, megmutathatták a régi  
eszközök, munkagépek használatát. 

A rendszeres közösségi programok sokaságát lehetne felsorolni,  így a fürdőzések, kirándulások, színházi  
előadások látogatása, farsangi mulatság, 3 havonta a névnapi-születésnapi köszöntések, iskolai ünnepek stb.

Az idősek informatikai jártasságáról nem rendelkezünk helyi adatokkal.

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Lásd előző pontok.
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

Magas az egyedül élők aránya. Az aktivitást és a függetlenséget megőrző 
programok, szolgáltatások szervezése.

Képzések igény szerinti bővítése.
A morbiditási statisztikák rangsorában - a 

daganatok, keringési zavarok, szív- és 
érrendszeri megbetegedések, ízületi problémák - 

mellett pszichés problémák leggyakrabban 
előforduló betegségek.

Rendszeres mozgást biztosító szolgáltatások 
bővítése.

Szűrővizsgálatok biztosítása.
Prevenciós szemlélet erősítése, az 

egészségtudatos magatartás fejlesztése
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7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
A  fogyatékosság annak a maradandó állapotnak vagy sajátosságnak a megnevezése, amikor egy személy 
érzékszervi, mozgásszervi, értelmi vagy kommunikációs képességei számottevően elmaradnak az emberek 
átlagától és ez a társadalmi életben való részvételét jelentősen akadályozza vagy lehetetlenné teszi. 
A fogyatékossággal élő emberek számára fontos, hogy megteremtődjön az esélyegyenlőség a társadalmi élet  
minden színterén;  a fizikai  és kulturális  környezetben,  a  lakhatás és  közlekedési  eszközök használata,  a  
szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkaalkalmak, a kulturális és társadalmi élet, valamint  
a sport és a szórakozás területén is.

A  fogyatékos  személyek  társadalmi  integrációjának  esélyét,  illetve  életminőségét  elsősorban  a  család 
általános társadalmi helyzete határozza meg.
Kiemelt  fontosságú,  hogy a fogyatékos  gyermek nevelése,  gondozása és ápolása,  valamint  a fogyatékos 
felnőtt támogatása mellett a szülőknek, más családtagoknak marad-e lehetősége munkavállalásra. Ez pedig 
befolyásolja az esélyek kiegyenlítéséhez szükséges szolgáltatások és segédeszközök elérhetőségét. 

A fogyatékosságügy – és általában az esélyegyenlőség – talán legfontosabb feladata, hogy az államigazgatás 
területén meghonosodjon az a szemlélet,  hogy a fogyatékos  emberek ügye  nem (csak) szociális  kérdés:  
valamennyi  ágazat,  minden  közigazgatási  szereplő  kötelessége  és  felelőssége,  hogy  a  saját  területén 
érvényesítse  a  fogyatékos  emberek  esélyegyenlőségének  szempontjait,  és  megtegye  az  ehhez  szükséges  
szakmapolitikai lépéseket.
Mint általában az esélyegyenlőség területén, a fogyatékosságügyben is a társadalmi szemléletformálás az 
egyik  legnagyobb  kihívás.  Komoly  kihívás,  és  súlyos  feladat  hárul  a  döntéshozókra  és  végrehajtókra  a 
társadalom  egésze  tekintetében:  mindenki  számára  világossá  kell  tenni,  hogy  a  fogyatékos  emberek  
integrációja  mindannyiunk  feladata,  és  –  bár  jelentős  anyagi  forrásokat  emészt  fel  –  nem csupán pénz  
kérdése. Az egyenlő esélyű hozzáférés nemcsak liftek, rámpák, speciális táblák vagy éppen hangos térkép 
alkalmazását jelenti, hanem azt a szemléletet is, amely a fogyatékos embert egyenjogúnak és egyenrangúnak  
tekinti. 

A fogyatékos személyek létszámának felmérésére az 1990. évi és a 2001. évi népszámláláskor került sor, ez  
utóbbi szerint 577 ezer fő volt a számuk, ez a népesség 5,7%-át tette ki. Az adatfelvétel - a KSH szerint is -  
alulbecsüli a fogyatékos népesség adatait, így a létszám 600 ezer főre becsülhető.
A fogyatékos személyek  demográfiai  összetételére jellemző,  hogy közöttük jelentősebb számban vannak  
időskorúak,  mivel  a  fogyatékos  személyek  nagy  része  nem  születésétől  fogva  sérült,  hanem  életkora 
előrehaladtával betegség vagy baleset következtében vált azzá. A fogyatékos személyek között a 60 évnél 
idősebbek aránya  44,8%,  több mint  kétszerese  a  népesség  egészében képviselt  arányhoz  viszonyítva.  A 
fogyatékosságot leginkább valamilyen  tartós betegség idézi elő (53,8%). A fogyatékos személyek 17%-a 
születése óta szenved fogyatékosságban.
A fogyatékos személyek körén belül:

– a testi fogyatékos és mozgássérült emberek aránya együttesen 43,6%,
– értelmi fogyatékosok aránya megközelítőleg 10%,
– a vak és gyengénlátó emberek aránya 14,4%.
– hallás-, beszédzavar-fogyatékosságban kb. 10%-uk szenved.
– Az egyéb fogyatékosságban szenvedők aránya 21,6%

(Forrás: Az Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY határozat)

A  fogyatékossággal  élő  népességre  vonatkozóan  kevés  statisztikai  adat áll  rendelkezésre.  A  2001-es 
népszámláláskor a fogyatékos személyek száma a megyében 33.473 fő volt, ez a népesség kb. 6 %-a. 
A  veleszületett  fogyatékossággal  élő  személyeken  túl  az  egyes  fogyatékossági  csoportokban  különböző 
mértékben kell számolni a betegségből, balesetből szerzett fogyatékosság miatt akadályozott személyekkel  
is.
Az időskori diabetes problémák miatt a látásfogyatékosok száma, a balesetek miatt pedig a mozgássérültek  
köre gyarapszik.

58



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

A  foglalkoztatás  célja,  hogy  a  fogyatékos  emberek  minél  „teljesebb,  hasznosabb  tagjai  legyenek  a 
társadalomnak”. Ehhez három alapelv kapcsolódik szorosan: 

- a prevenció: a fogyatékos állapot romlásának megelőzése, 
- az integráció: a fogyatékos emberek kapcsolatainak erősítése más emberekkel és intézményekkel, 
- a rehabilitáció: a fogyatékos emberek képességének növelése arra, hogy állapotukat és képességeiket 

javítsák. 
1998-ban lépett életbe az a szabály, hogy a húsz, vagy több főt foglalkoztató vállalkozások az álláshelyek öt  
százalékát megváltozott-munkaképességű egyénekkel kötelesek betölteni, ellenkező esetben  rehabilitációs  
hozzájárulást  fizetnek.  A  kötelezőn  felüli  létszámban  fogyatékosokat  foglalkoztató  munkáltatók  pedig 
támogatást kaphatnak.

A  munkáltató  a  rehabilitáció  költségeihez  támogatást  igényelhet,  a  támogatás  azonban  a  foglalkoztatás 
tényéhez  kapcsolódik,  és  nincs  olyan  elem,  ami  a  munkaképesség  helyreállítását,  vagy  romlásának 
megakadályozását ösztönözné.

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

Nem tapasztalható településünkön.

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok

Ezzel kapcsolatban nem áll rendelkezésünkre adat.

.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei

A szociális ellátásokat igénybevevők között nagy valószínűséggel jelen vannak fogyatékos személyek is, 
nyilvántartott adattal azonban csak az alanyi jogon közgyógyellátásban részesülők (2012. évben 11 fő), az 
időskorúak járadékában (2012. évben 3 fő), súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában (2011. 
évben 29 fő), súlyos fogyatékos hozzátartozó ápolása címén (2012. évben 12 fő), részesülőkre vonatkozóan 
rendelkezünk. A szolgáltatások terén összesen 39 értelmi sérült fiatal részére szervezünk ellátást.

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

A  közszolgáltatást  nyújtó  intézmények  akadálymentesítése  megoldott. Az  egészségügyi,  szociális 
szolgáltatások, a kulturális programokhoz történő fizikai akadálymentesített helyszínen érhetőek el. 
Az akadálymentes intézmények száma, minden területen a jogszabályi előírásnak megfelel. 

Ma  már  kötelezően,  jogszabályban  előírt  az  akadálymentesítettség,  amelynek  betartatása  az  építésügyi  
hatóság  feladata.  Alapelv,  hogy  a  településfejlesztési  tervekben  és  más  településfejlesztési 
dokumentációkban általános elvárásként jelenik meg az egyenlő esélyű hozzáférés szempontrendszere, mely  
megjelenik a munkahelyek kialakítása során és a közösségi közlekedésben. Pozitív diszkrimináció esetekben 
előfordul.
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7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

A pszichiátriai problémákkal küszködő, illetve a 
szenvedélybetegségben szenvedő (alkohol, 

drog,) emberek száma egyre nő.
Az egészségügyi prevenciós szolgáltatásokat, a 

szűrővizsgálatokat a mozgásukban erősen 
korlátozott személyek kevésbé veszik igénybe. 
Szükséges a támogatásuk a szűrőprogramokra 

történő eljutásuk (eljuttatásuk) terén.

Ellátásukban részt vevő civil szervezetek 
bevonásával elemzések készítése, problémáik 
feltárása, életminőségüket javító intézkedések 

bevezetése.
Segíteni, hogy a fogyatékkal élők is minél 

nagyobb számban részt vegyenek az 
egészségügyi szűrővizsgálatokon

Szabadidős programok hiánya

A fogyatékkal élő ellátottak részére szabadidős 
programok és kirándulások szervezése. A 

fogyatékkal élők szabadidős programokba való 
bekapcsolása, az aktív részvétel növelése a 

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

Ifjúsági Centrum Encsencs Egyesület 

2002  őszén  a  továbbtanuló  helyi  fiatalok  egy  csoportja  elfogadta  az  önkormányzat  felajánlását,  és  
kialakítottak, rendbetettek egy közösségi helyet a régi TSZ iroda hátsó épületrészében. Ez lett az ifjúsági  
klub,  amit  alkalomszerűen még ma is használnak. Az önkormányzatnak is fontos volt  a kollégiumokból  
hétvégére  hazajövő fiatalok  itt  a  faluban,  kulturált  helyen  történő kikapcsolódásának biztosítása,  így az 
induláshoz  önkormányzati  támogatást  is  kaptak  a  fiatalok,  2003  februárjától  bejegyzett  szervezetként  
működnek. Elsősorban a 15-26 éves korosztály szabadidő- és sport tevékenységének koordinálását látja el  
települési szinten, ami kiegészül a falu egyéb közösségi programjainak szervezésével, a lebonyolításban való  
részvétellel, amit a helyi önkormányzattal közösen látnak el. 

A falu lakosságának szervezett programok

Falusi rendezvények: falunap, mikulásprogram, bicikli verseny, plakát-, rajz- és madáretető készítőverseny 
óvodásoknak, iskolásoknak, téli teremfoci bajnokság, ulti és póker bajnokság stb.

Egyesületen belüli programok

-          természetvédelem, túrázás (bakancsos- és kerékpártúrák), 

-          bajnokságok: cso-csó, darts, vetélkedők,

-          sportversenyek, foci, tragacs-derbi, horgászás,

-          lan-parti, utazás, ifjúsági találkozókon való részvétel,

-          szalonnasütés, grillezés, bográcsozás, strandolás és buli

ENCSENCS     SE  

A jelenlegi sportegyesület alapítására 1968. évben került sor, bár ezt megelőzően már az ötvenes években is 
működött  futball-csapat, hosszabb-rövidebb ideig tartó megszakításokkal,  sőt információik szerint létezett 
futball a két világháború közötti időszakban is. A kezdetekkor, 1968-ban, mint termelőszövetkezeti sportkör,  
később TSZSE, majd 1986. évtől községi sportegyesületként működik. 
 
Az egyesület alapvetően a labdarúgásra épül, de más sportágban is működtetett szakosztályokat, például a  
termelőszövetkezeti  időszakban  röplabda,  asztalitenisz  és  sakk  sportágakban.  Nagy  népszerűségnek 
örvendett a tömegsportnak nevezett sportcsoportja, mely a nyolcvanas évekig folyamatosan működött.  A 
nyolcvanas évek végén íjász szakosztályt is indított, mely sajnos nem lett hosszú életű. 
Ekkor  hozta  létre  ismét  az  asztalitenisz  szakosztályát,  mely  igen  szép  eredményeket  ért  el.  Csapatban  
meghatározó szerepet töltött be a megyei bajnokságban, míg egyéniben értékes területi, minősítő versenyek 
eredményes  szereplője,  és  mint  ilyen  rendezvény  szervezője-rendezőjévé  is  vált.  Utánpótlás  hiánya  és 
elsősorban anyagi okok miatt a szakosztály bő hatéves működése után megszűnt.
 
"Azok a nyolcvanas évek!", melyben a futballcsapat első ízben nyerte meg a járási labdarugó bajnokságot.  
Ekkor  szerveződött  át  a  megye  labdarúgása  és  indulhatott  a  II.  osztályban  Encsencs  csapata.  Nem kis 
büszkeséggel tölthet el minden encsencsit, hogy a közel húsz év valamennyi megyei II. osztályú csapat közül  
folyamatosan az encsencsi csapat volt az, aki legtovább ebben az osztályban szerepelt. Ez időszak után, hat  
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évvel  ezelőtt  kiesett  a  csapat,  és  a  Máriapócsi  városkörzetben  találta  magát.  Ezt  a  bajnokságot  még  
megnyerte, így visszakerült a másodosztályba, de a következő szezonban ismét kiesett. Négy éve a megyei  
harmadosztály Mátészalkai csoportjának acélos tagja, hisz a felnőtt csapat háromszor második, és legutóbb 
harmadik helyezést ért el. Az ifjúsági csapat is remekelt két szezonban, közülük egyszer második és egyszer  
bajnok lett.
 
Az  egyesület  helyzetét,  elért  eredményét  döntően  befolyásolja  az  a  tény,  hogy  napjainkra  egyedül  az 
önkormányzat  támogatásából  finanszírozza  működését.  Komoly  gond,  hogy  szinte  nulla  a  gazdálkodói 
szektor  támogatása,  a  korábbi  magánszemélyi  és  egyéb  támogatások  is  elmaradtak  és  elenyésző  
nagyságrendű a saját bevételi  forrása. Szembetűnő valóság és fordulat,  hogy míg 20 évvel ezelőtt  széles  
társadalmi  és  gazdasági  összefogással,  adakozással,  szinte  társadalmi  munkában  került  felújításra,  
korszerűsítésre  a  komplett  sportlétesítmény,  az  most  kifejezetten  önkormányzati  feladattá  vált.  A  2006.  
évben végzett több millió forint értékű önkormányzati beruházás viszont alapja a helyi futball jövőjének.
 
Az egyesület korábbi és jelenlegi vezetői, a csapatok körüli segítők, edzők, a rendezői gárda valamennyien  
társadalmi munkában, ellenszolgáltatás nélkül végzik munkájukat, melyek időnként nem is hálás feladatok. 
Jelenleg és várhatóan a közeljövőben is egy szakosztályos egyesületként kívánja működtetni, üzemeltetni 
labdarugó csapatait. Létesítménye, tárgyi-technikai felszereltségének színvonala és minősége erre alkalmas, 
azt akár magasabb osztályban is képes lenne kiszolgálni.
 

Nyugdíjasok Egyesülete Encsencs 

Encsencs idősei az új Idősek Napközi Otthona átadását követően hozták létre az idősek klubját. Az épület  
átadásán először fellépő, nyugdíjas asszonyokból álló csoportból alakult ki a "Kék Nefelejcs" Népdalkör,  
majd az otthonban együtt töltött közös programok, az azokhoz szükséges forrás megszerzésének lehetősége 
arra  ösztönözte  az  időseket,  hogy szervezettebb formában tevékenykedjenek tovább.  2007.  január  24-én 
bejegyzésre került a helyi nyugdíjas egyesület. 

Az egyesület célja 

- Kulturális tevékenység (művészeti tevékenység, népművészet, hagyományőrzés).
- Szabadidős és hobbi tevékenység (öregdiák, gyűjtőtevékenység).
- Egészségügyi és szociális tevékenység (lelkisegély-nyújtás, családvédelem).
- Környezet- és természetvédelmi tevékenység, településfejlesztés.
 
Eddigi tevékenységek

A népdalkör számos fellépést tud maga mögött. Gyakran meghívást kapnak a térség falunapjaira, nyugdíjas 
és vallási közösségi rendezvényekre. 

A rendszeres közösségi programok sokaságát lehetne felsorolni,  így a fürdőzések, kirándulások, színházi  
előadások látogatása, farsangi mulatság, 3 havonta a névnapi-születésnapi köszöntések, iskolai ünnepek stb.

Encsencsi Nők Egyesülete  
 
2009 februárban lévő iskolai farsangra készült a szülők egy csoportja, akik egy country tánc tanulásának  
próbái alatt kovácsolódtak össze. A táncnak nagy sikere lett és a tíz nő arra gondolt, hogy jó lenne egy kis  
csapatot alkotni, különböző táncokat tanulni, valamint kis falunk hagyományait feleleveníteni, az egészséges 
életmódért,  a  környezetért  többet  tenni  szervezet  formában  is.  A  döntés  után  2009.  július  27-én  már 
bejegyzett egyesületként működtek az encsencsi nők.
Az első táncnak igen nagy volt a térségben is a sikere, hamar terjedt a hír, és az encsencsi gyerekeket nevelő 
családanyák, feleségek időt, energiát nem sajnálva készültek a különböző fellépésekre. 2009. áprilisában a 
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nyírbátori  "Ki mit tud"-on, májusban  Pócspetriben a "LEADER Fesztivál"-on, júniusban Nyírcsászáriban a  
"Tragacs-derbin", júliusban  Nyírbátorban az egészségmegőrző napon, augusztusban az Encsencsi falunapon,  
szeptemberben Nyírbátorban a Szüreti felvonuláson és sorolni lehetne még a fellépéseket.
Közben új táncokat tanultak, így bővült a repertoár egy Szatmári csárdással és egy moderntánccal. 2010.  
júliusban az iskolás gyerekek részt vettek egy piricsei sátortáborozáson, ahol esténként táncház is működött.  
A táncos kedvű szülők is  átjártak,  ahol  a táborban részvevő felnőttek segítségével  egy újabb néptáncot  
tanultak meg.
 
Természetesen a célok között nemcsak tánctanulás áll, így az alapszabályuk szerint: 

• Kulturális örökség megőrzése, kisebbségi nemzetiségi kultúra ápolása. 
• Szabadidő-, hobbi- és sporttevékenység. 
• Egészségügyi-, szociális- és oktatási tevékenység. 
• Környezetvédelmi-, településfejlesztési- és nemzetközi tevékenység

Encsencs Község Polgárőrsége

A szervezet 1992. június 08-án megtartott alakuló ülésén jött létre, tagnyilvántartása szerint 14 fővel, melyet  
a bíróság ez évben be is jegyzett. Az egyesület jelenlegi taglétszáma 25 fő. 

 
Az egyesület célja
A  bűnmegelőzés  és  a  közrendvédelem  érdekében  önkéntes  társadalmi  tevékenységet  végző  személyek 
működésének  támogatása,  munkájuk  összehangolása,  érdekeik  védelme  és  képviselete.  A  község 
közrendjének, közbiztonságának védelme és ennek érdekében együttműködés a rendőrséggel, társszerveivel,  
a helyi civil és más gazdálkodó szervekkel, a helyi önkormányzattal, intézményeivel és nem utolsó sorban a 
lakossággal.
 
A működés sajátosságai, eredmények
Az  egyesület  gazdasági,  vállalkozási  tevékenységet  nem  végez,  így  működéséhez  saját  bevétellel  
hozzájárulni nem tud. Tevékenységéhez a helyi Önkormányzat éves támogatását használja fel, valamint a 
megyei és országos Polgárőr Szövetség alkalomszerű támogatását. 
Az  eltelt  több  mint  18  év  alatt  az  egyesület  sem  tagjának,  sem  tisztségviselőjének  nem  számfejtett  
munkabért,  sem tiszteletdíjat,  feladatukat  a polgárőrök önkéntes  munkában látják el.  Tagjai  hétről-hétre,  
rendezvényről rendezvényre a rájuk szabott feladatot ellátva teszik dolgukat, akár önállóan, akár vezényelve.  
Partnereik elismerő visszajelzése, a tagok elkötelezettsége teszi és emeli szinte hivatássá e munkát.
Ez az önként vállalt munka nem a legnépszerűbb és nem a sikerélményekben gazdag tevékenységek közé 
tartozik, de elismerésre méltóvá kell, hogy váljon az, amikor konkrét lopási cselekményeket előznek meg,  
illetve annak felderítésében élen járnak polgárőreink, vagy betöréshez készülő személyeket  akadályoznak  
meg és adják át intézkedésre rendőröknek, avagy éppen körözött-lopott gépjárművet fedez fel. 
 
 
A jövőről
Polgárőreink  elkötelezettek  az  eddigi  megállapodások,  együttműködések  további  folyamatos  ellátására.  
Törekszenek arra, hogy a célok eléréséhez megvalósítható ügyekben készen álljanak a közös cselekvésre, a  
helyi  társadalmi  összefogást  igénylő  feladatokban való együtt-  és  közreműködésre,  melyhez  a  partnerek 
mellett  a  helyi  lakosságra  is  szükség  van.  Az  eredményes  működéshez  szélesebb  alapokra  helyezett  
forrásokra  van  szükség,  melynek  egyik  pillére  a  pályázati  lehetőségek  kihasználása,  valamint  az 
önkormányzati támogatás növelése.
A szolgálati gépjármű beszerzése, annak fenntartása és üzemeltetése, az állandó székhely kialakítása, illetve  
a járőrszolgálat egységes formaruházattal történő felszerelése szintén meghatározó tényező a jövőt illetően. 

"Az Encsencsi Iskoláért" Alapítvány

Az Encsencs Iskoláért" Alapítvány létrehozásának ötlete már az elmúlt század nyolcvanas éveinek végén,  
kilencvenes évek elején megfogalmazódott.  A hosszú előkészítés,  a  kívánság és igény eredménye,  hogy 
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három alapító tag mindezt 1998. évben létrehozta. A szükséges és törvényszerű módosításokat követően a  
szervezet Alapító okirata 1999. április 16.-án végleges formát kapott. Az okiratban alapítók meghatározták 
az alapítvány kezelője és legfőbb szervét, az alapítvány szervezetét, működése és gazdálkodása szabályait, az  
alapítvány  céljára  rendelt  vagyont  és  természetesen  nem  utolsó  sorban  a  célját,  melyet  közhasznú  
szervezetként  kíván  ellátni,  teljesíteni.  Mindezek  tükrében  a  megyei  Bíróság  a  szervezetet  közhasznú 
szervezetként 1999. június 10. napján kelt végzésében nyilvántartásba vette, bejegyezte, amely 1999.július 
07. napján vált jogerőssé.
Az alapítvány több mint tíz éves működése során azt az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően tette  
céljainak elérése érdekében.  Az utóbbi  néhány év változásai  gátjaivá váltak az alapítványi  működésnek,  
olyannyira, hogy maga a legfőbb szerv az alapítvány megszüntetésében is gondolkodott. Alapítók mindezt 
átértékelték, és 2010. február 18-i hatállyal  módosították az alapító okiratot,  melyet  a tagok egyhangúan 
elfogadtak, és felkérte az új, kisebb létszámú kuratórium tagjait legfőbb szervében való részvételre. 
 
Az alapítvány céljai

-     Széleskörű társadalmi összefogás lehetőségének megteremtése.
-     Az  általános  iskolai  oktatás  és  nevelés  feltételeinek  fejlesztése,  korszerűsítése,  hatékonyságának 

növelése.
-     Az  általános  iskola  tanulói  tevékenységének,  tanulmányi  munkájának  ösztönzése,  a  kiemelkedő 

teljesítmények elismerés.
-     Az általános iskola eszközeinek korszerűsítése.
-     Az  iskolából  induló,  encsencsi  illetőségű,  felsőfokú  tanulmányokat  folytató  (önhibáján  kívül 

hátrányos helyzetbe került) tehetséges fiatalok támogatása.
-     Az iskolai oktatás és nevelés személyi feltételeinek biztosítása, javítása.

 
A jövőről
 
Az  alapítvány  céljai  között  meghatározottak  szerint  részt  kíván  venni  minden  olyan  társadalmi 
összefogásban, mely a helyi közösségi érdekek és értékek megvalósítását tűzi célul. Célok elérésére, azok 
folyamatos  teljesítéséhez  vagyonra,  forrásokra  van  szükség,  melyet  önkormányzati,  pályázati  és  egyéb 
támogatásokból, felajánlásokból kíván az alapítvány biztosítani. A helyi összefogás a pályázati lehetőségek 
szélesebb kihasználása elengedhetetlen a település tanulóifjúsága, a felnövekvő nemzedék sorsának jobbítása  
érdekében.
 
Saját  forrásából  az  iskolai  nevelés-oktatás  személyi  feltételeinek  biztosítására,  javítására  a  pedagógusok 
részére  adható  díj  létrehozásával  a  nevelő-oktató  munka  elismerését  alapozza  meg,  melynek 
feltételrendszerét, kereteit, nagyságrendjét minden év február 15-ig határozza meg a kuratórium.

 

For-profit  szereplők  részvétele  csak  kis  mértékben,  esetenként  vesznek  részt  esélyegyenlőségi  
tevékenységben.
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9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

A helyzetelemzés előkészítésben részt vettek a községben dolgozó szociális, egészségügyi, gyermekjóléti,  
köznevelési,  közművelődési  szakemberek.  Módszere az  online kapcsolattartás  az egyes  esélyegyenlőségi  
csoportokkal kapcsolatos problémák feltárására, majd program tervezet véleményezésére koncentrálódott. A 
tervezet  az  Önkormányzat  honlapján  közzétételre  kerül,  így állampolgárok is  véleményt  mondhattak.  A 
honlapon az elfogadott  dokumentum hozzáférhető  lesz,  amely  alapján az  esélyegyenlőség  folyamatokat,  
intézkedéseket megismerik és így biztosított lesz a megvalósítás folyamatos ellenőrzése.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Célcsoport

Következtetések

problémák beazonosítása 
rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása 
rövid címmel

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők

Nem áll rendelkezésre adatgyűjtés, elemzés 
és értékelés az önkormányzat által felügyelt 

szakterületeken.

Az intézmények kötelező 
nyilvántartásainak, adatszolgáltatásainak 

áttekintése után rövid és középtávú 
adatgyűjtési- és begyűjthető adatok 

rendezése rövidtávú feladat

Hiányos az adatgyűjtés a fogyatékkal élők 
és a romák társadalmi esélyegyenlőségét 
érintő, azt befolyásoló foglalkoztatási, 
egészségügyi és szociális területeken.

Az intézményi adatgyűjtés és 
adatszolgáltatás mellett az érintett csoportok 

érdekvédelmi, kisebbségi képviseletének 
aktív bevonásával szükséges bővíteni az 

információs partnerséget arra vonatkozóan, 
hogy az általa működtetett vagy felügyelt 
közszolgáltatásokhoz (szociális ellátás, 

egészségügy, gyermekjólét, 
közművelődés)való hozzáférés mennyire 
biztosított a hátrányos helyzetű csoportok 
számára, illetve mennyire veszik igénybe 

azokat.
Szegregátum léte Komplex telepprogram

Gyermekek

Drog, alkohol A rendszeres, nagymértékű 
alkoholfogyasztás egészségkárosító 

hatásának hangsúlyozása, az 
alkoholizálás elleni kampányok a 

mindennapi élet színterein. 
(felvilágosító előadások, vetélkedők, 
rendezvények, plakátok, szórólapok, 

stb.)

HH és HHH gyermekek aránya iskolai végzettség növelése

Szegregátum léte Komplex telepprogram

Idősek
Magas az egyedül élők aránya. Az aktivitást és a függetlenséget 

megőrző programok, szolgáltatások 
szervezése.

Képzések igény szerinti bővítése.
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A morbiditási statisztikák rangsorában - 
a daganatok, keringési zavarok, szív- és 

érrendszeri megbetegedések, ízületi 
problémák - mellett pszichés problémák 
leggyakrabban előforduló betegségek.

Rendszeres mozgást biztosító 
szolgáltatások bővítése.

Szűrővizsgálatok biztosítása.
Prevenciós szemlélet erősítése, az 

egészségtudatos magatartás fejlesztése

Nők

A tartós munkanélküliség aránya a nők 
esetében magasabb.

Bővíteni kell a gyermekvállalás miatt a 
munkaerőpiactól hosszabb időre távol 
maradó aktív korú családtagok által 
kedvezményesen igénybe vehető, 

korszerű ismeretek megszerzését célzó 
speciális képzési programok körét.  

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

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

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

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

Fogyatékkal 
élők

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

Ellátásukban részt vevő civil szervezetek 
bevonásával  elemzések  készítése, 
problémáik  feltárása,  életminőségüket 
javító intézkedések bevezetése.

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

Segíteni,  hogy  a  fogyatékkal  élők  is 
minél nagyobb számban részt vegyenek 
az egészségügyi szűrővizsgálatokon 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe: A mélyszegénységben élők és a romák ösztönző programja

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Alacsony iskolai végzettség

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

• rövid: érdeklődés felkeltése-írás, olvasás megtanítása
• közép: tanulás ösztönzése, állásinterjúkon való részvétel, önéletrajz 

elkészítése
• hosszú: munkába való részvétel – szakma megszerzése, rendezett családi 

körülmény biztosítása

Tevékenységek
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve

• tájékoztató
• fórum
• tanulási technikák átadása
• munkahely keresési technikák átadása
• közösségi programok szervezése

Résztvevők és
felelős

• társadalmi réteghez tartozók
felelősök:  oktatási  intézmények  vezetői,  családsegítő,  roma  nemzetiségi 
önkormányzat 

Partnerek
• nemzetiségi  önkormányzat  vezetője,  pedagógusok,  családgondozó, 

polgármester, jegyző

Határidő(k) 
pontokba szedve

• rövid: 1 év
• közép: 2 év
• hosszú:5 év 

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

• Munkaügyi Központ, KSH- adatai

Kockázatok 
és csökkentésük 
eszközei

Érdektelenség, anyagi és tárgyi eszközök hiánya

Szükséges 
erőforrások

• helyiség
• oktatók
• anyagi-pályázati pénz, önkéntes felajánlás
• emberi erőforrás
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Intézkedés címe: Önfenntartó település

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Tartalmas közcélú foglalkoztatás hiánya a településen

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

• rövid: munkanélküliség csökkentése
• közép: intézmények működőképességének fenntartása
• hosszú: életszínvonal javítása

                              önfenntartóvá válás

Tevékenységek
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve

személyi-, tárgyi igény felmérés
(szakember, kiszolgáló személyzet, termőföld, gépek, berendezések)

Résztvevők és
felelős

• közmunkások

Partnerek
• falugazdász
• polgárőrség
• Munkaügyi Központ

Határidő(k) 
pontokba szedve

• R: 1 hónap
• K, H: folyamatos

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

• megtermelt növények mennyisége, minősége, felhasználhatósága
• költségcsökkenés a nyersanyag beszerzésben
• munkanélküliek számának csökkenése

Kockázatok 
és csökkentésük 
eszközei

• forráshiány
• közmunkások hozzáállása
• szakértelem hiánya
• időjárás

Szükséges 
erőforrások

• pályázat
• személyi, tárgyi feltételek

69



Intézkedés címe: Az álláskeresők számára a közmunka program további bővítése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Több a munkanélküli, mint amennyien részt vehetnek a programba

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

• Rövid: célcsoport feltérképezése, helyzetelemzés
• Közép: pályázatírás, mezőgazdasági termelés elősegítése. Kertművelés, 

önkormányzati terület növelése
• Hosszú: képzés, megvalósítás, szövetkezet alakítás

Tevékenységek
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve

• arra alkalmas személyek kiválasztása
• megtermelt termék értékesítése
• önfenntartás
• savanyítás
• megtermelt  termékek  téli  elrakása-gyermekétkeztetéshez 

felhasználható

Résztvevők és
felelős

• FHT-ban részesülők
• álláskeresők

Partnerek

• lakosság
• családsegítő
• Munkaügyi Központ
• mezőgazdasági szakember
• nagykereskedők
• feldolgozók

Határidő(k) 
pontokba szedve

R: 1 hónap
K, H: folyamatos

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

• Rövid: befektetés, pénzügyi erőforrások megteremtése
• Közép: eredményesség
• Hosszú: önellátó képesség növelése, nyereség, folyamatos munkavégzés  

Kockázatok 
és csökkentésük 
eszközei

• nem nyer a pályázat
• nincs pénz
• szakképzettség hiánya
• munkához való hozzáállás

Szükséges 
erőforrások

• humán
• anyagi
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Intézkedés címe: Dohányzás elleni programok indítása a különböző színtereken

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Gyermekkori dohányzás

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

• Lehetőleg minél kevesebb fiatalnál alakuljon ki a dohányzás káros szokása, 
illetve a dohányzás kezdő időpontja legalább idősebb korra tolódjon ki.

• Csökkenjen az aktív dohányosok száma
• A már dohányzók körében csökkenjen annak mértéke
• A passzív dohányzás ártalmainak csökkentése, a nem dohányzók érdekeinek 

hatékonyabb érvényesítése

Tevékenységek
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve

• Dohányzás elleni kampányok a mindennapi élet színterein, a dohányzás 
káros  hatásainak  hangsúlyozása  (felvilágosító  előadások,  műsorok, 
vetélkedők, rendezvények, plakátok, szórólapok, stb.)

• Az aktív dohányzásról  való leszokást  támogató  programok szervezése, 
népszerűsítése

• A  dohányzásmentes  intézmények,  munkahelyek,  szórakozóhelyek 
mintaként történő bemutatása, ezek számának növelése

• iskolák  egészségfejlesztési  programjában  kapjon  nagyobb  hangsúlyt  a 
dohányzás visszaszorítása

Résztvevők és
felelős

• óvoda, általános iskola, munkahelyek, civil közösségek

Partnerek

• háziorvos
• védőnő
• óvónők 
• hivatali dolgozók

Határidő(k) 
pontokba szedve

R: 3 hónap
K: 6 hónap
H: 1 év

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

• Hosszú  távon  a  születéskor  várható  élettartam  növekedése,  a  korai 
halálozás csökkenése. 

• A dohányzással összefüggő betegségek gyakoriságának csökkenése.
• A  fiatalok  dohányzásra  való  rászokásának,  az  aktív  dohányosok 

számának csökkenése. 
• A  passzív  dohányzás  ártalmainak  kitett  lakosság  egészségének 

hatékonyabb védelme.
• A családok anyagi helyzetének javulása

Kockázatok 
és csökkentésük 
eszközei

• nem pontos információ
• nem is akar lemondani a dohányzásról

Szükséges 
erőforrások

• felvilágosítás, kampány
• humán erőforrás
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Intézkedés címe:
Alkoholról leszoktató programok szervezése, 

rehabilitációt   seg  í  tő   közösségi gondozás fejlesztése  

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

Az alkohol pusztító hatásai

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

• Lehetőleg minél kevesebb fiatalnál alakuljon ki az alkoholfogyasztás káros 
szokása, illetve az első alkohol fogyasztás időpontja legalább idősebb korra 
tolódjon ki

• Az alkoholt rendszeresen fogyasztók körében csökkenjen annak mértéke, 
különös tekintettel az égetett szeszesitalok fogyasztásának mértékére

• Terjedjen az igényes, mértéktartó szeszesital fogyasztás kultúrája

Tevékenységek
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve

• A  rendszeres,  nagymértékű  alkoholfogyasztás  egészségkárosító  hatásának 
hangsúlyozása,  az  alkoholizálás  elleni  kampányok  a  mindennapi  élet 
színterein.  (felvilágosító  előadások,  vetélkedők,  rendezvények,  plakátok, 
szórólapok, stb.)

• Az  iskolák  egészségfejlesztési  programjában  kapjon  nagyobb  hangsúlyt  az 
alkoholfogyasztás  visszaszorítása,  az  ebben  közreműködő  szakemberek 
kapjanak speciális módszertani segítséget.

• A munkavégzés előtt,  illetve alatt  alkoholt fogyasztók,  és ezzel mások testi  
épségét  veszélyeztetők  elleni  határozott  fellépés  szorgalmazása.  A 
munkahelyi alkoholfogyasztás elleni kampányok

• Az  egészséget  károsan  még  nem  befolyásoló  kulturált  alkoholfogyasztás 
népszerűsítése érdekében programok szervezése

Résztvevők és
felelős

Az  alkohollal  még  csak  ismerkedő  fiatalok,  az  alkalmanként  és  rendszeresen 
alkoholt fogyasztók, szülők, hozzátartozók.

Partnerek
• orvos, védőnők, pedagógusok, munkahelyi vezetők, szociális munkatárs, 

kulturális szervező, civil segítők

Határidő(k) 
pontokba szedve

R: 3 hónap
K: 6 hónap
H: 1 év

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

• Az  alkoholfogyasztással  összefüggő  megbetegedések,  károsodások, 
halálozások számának csökkenése 

• A családok anyagi helyzetének javulása

Kockázatok 
és csökkentésük 
eszközei

• nincs rá igény
• nem igazán akarnak leszokni az alkoholról

Szükséges 
erőforrások

• személyi feltételek
• tárgyi feltételek
• felvilágosító kampány

72



Intézkedés címe:
Hátrányos helyzetű tanulók számának csökkentése, 

fejlesztése
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

A HH/HHH-s tanulók nem megfelelő fejlesztése

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

• rövid: HH/HHH-s tanulók számának feltárása
                          szakemberhiány felmérése
                          szülők felkeresése

• közép: fejlesztési programok meghatározása
              szülőkkel kapcsolattartás

• hosszú: HH/HHH-s tanulók számának csökkenése 10 %-al

Tevékenységek
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve

• adatgyűjtés
• fejlesztési programok kidolgozása
• szakemberek felvétele, munkaerőhiány pótlása
• egyéni fejlesztési tervek elkészítése
• tanoda program
• szülők végzettségének növelése

Résztvevők és
felelős

• tanulók
• pedagógusok
• szülők

Partnerek
• családsegítő
• gyerekjóléti szolgálat

Határidő(k) 
pontokba szedve

rövid: 3 hónap
közép: 6 hónap
hosszú: folyamatos

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

• továbbtanulás
• szülők elégedettsége
• HH/HHH-sok számának csökkenése

Kockázatok 
és csökkentésük 
eszközei

• érdektelenség (kapcsolattartás)
• nem valós nyilatkozat
• forráshiány

Szükséges 
erőforrások

• pályázat
• személyi, tárgyi feltételek
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Intézkedés címe: Nők beilleszkedése a munka világába

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

• alacsony iskolai végzettség
• részmunkaidős munkahely hiánya helyben
• munkahely hiánya

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

• minél több nő kerüljön a munka világába
• képzések, munkahelyek megteremtése
• pályázatok kihasználása

Tevékenységek
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve

• oktatás, továbbképzés
• munkahely teremtés
• távmunka
• óvodai, bölcsődei férőhelyek kialakítása ill. bővítése
• többi munkahellyel azonos helyzet kialakítása

Résztvevők és
felelős

• településen élő munkaképes korú nők
felelős:  családsegítő,  önkormányzat,  munkaügyi  központ,  egyházak,  civil 
szervezetek

Partnerek
• önkormányzat
• munkaügyi központ
• családsegítő

Határidő(k) 
pontokba szedve

R: 1 hónap
K, H: folyamatos

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

• munkanélküliség csökkenés
• életszínvonal emelkedés
• nők azonos helyzete  a többi  munkavállalóval,  nem érheti  őket  hátrány 

felvételnél, előmenetelnél
• gyerekek felé példamutató magatartás

Kockázatok 
és csökkentésük 
eszközei

• gyerek, esetleg idősebb családtagok felügyelet nélkül (több műszak)
• kevés pályázat

Csökkentésük eszközei: kommunikációs eszközökön keresztül

Szükséges 
erőforrások

• anyagi
• pályázatok
• munkahely teremtő vállalkozások támogatása
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Intézkedés címe: Egészségügyi szűrések szervezése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)

• alapprobléma:  nincs  helyben  szűrés,  szolgáltatások  helyben  nem 
elérhetőek

• földrajzi távolság (közlekedés)
• anyagi probléma
• érdektelenség

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

Gyakori szűrővizsgálatok lehetőségének megteremtése-felnőtt korú lakosság 60-
70 %-ban vegyen részt.

• Rövid: szervezett utaztatás szűrőközpontokba, lakosság befolyásolása
• Közép: Évente visszatérő szűrések
• Hosszú: minél több lakos bevonása, háziorvos-kiszűrt betegeket követi

Tevékenységek
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve

• fórumon-szűrővizsgálatok feltárása
• kampány

Résztvevők és
felelős

Háziorvos, védőnő, családsegítő

Partnerek Iskola, önkormányzat, családsegítő, háziorvos

Határidő(k) 
pontokba szedve

R: 1 hónap
K: 3 hónap
H: 6 hónap

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

• Rövid: probléma felismerés, időben történő kezelés
• Közép: kiszűrt betegek életminőségének javulása
• Hosszú:  egyre  többen  jelennek  meg  a  szűréseken,  támogató  szolgálat 

létrehozása

Fenntarthatósága az anyagi feltételtől függ.

Kockázatok 
és csökkentésük 
eszközei

Lakosság érdektelensége-fórum, szórólap, kampány

Szükséges 
erőforrások

• személyi feltételek
• tárgyi feltételek
• pályázati lehetőség
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

A B C D E F G H I J

Intézkedés 
sorszáma

Az intézkedés 
címe, 

megnevezése

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt 
esélyegyenlőségi 

probléma 
megnevezése

Az intézkedéssel 
elérni kívánt cél

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal

Az intézkedés 
tartalma

Az intézkedés 
felelőse

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje

Az intézkedés 
eredményességét 

mérő indikátor(ok)

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, pénzügyi, 
technikai)

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósága

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

1

A 
mélyszegénysé
gben élők és a 

romák 
ösztönző 

programja

Alacsony 
iskolai 

végzettség

Tanulás 
ösztönzése, 

állásinterjúkon 
való részvétel, 

önéletrajz 
elkészítése. 

Munkába való 
részvétel-
szakma 

megszerzése, 
rendezett 
családi 

körülmény 
biztosítása.

Nem releváns

Tájékoztató, 
fórum, tanulási 

technikák 
átadása, 

munkahely 
keresési 

technikák 
átadása, 

közösségi 
programok 
szervezése

Oktatási 
intézmények 

vezetői, 
családsegítő, 

roma 
nemzetiségi 

önkormányzat

Folyamatos
Munkaügyi 

Központ, KSH 
adatai

Helyiség, 
oktatók, 
anyagi-

pályázati pénz, 
önkéntes 

felajánlás, 
emberi 

erőforrás

Állandó 
felmérés és 
ellenőrzés

2
Önfenntartó 

település

Tartalmas 
közcélú 

foglalkoztatás 
hiánya a 

településen

Munkanélkülis
ég 

csökkentése, 
intézmények 

működőképess
égének 

fenntartása, 
életszínvonal 

javítása, 
önfenntartóvá 

válás

Nem releváns
Személyi, 

tárgyi igény 
felmérés

Polgármester Folyamatos

Megtermelt 
növények 

mennyisége, 
minősége, 

felhasználható
sága. 

Költségcsökke
nés a 

nyersanyag 
beszerzésben. 

Munkanélkülie
k számának 
csökkenése

Pályázat, 
személyi és 

tárgyi 
feltételek

Állandó 
felmérés és 
ellenőrzés

3 Az 
álláskeresők 
számára a 

Több a 
munkanélküli, 

mint 

Célcsoport 
feltérképezése, 
helyzetelemzés

Nem releváns Arra alkalmas 
személyek 

kiválasztása, 

Polgármester Folyamatos Befektetés, 
pénzügyi 

erőforrások 

Humán, anyagi Állandó 
felmérés és 
ellenőrzés
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közmunka 
program 
további 
bővítése

amennyien 
részt vehetnek 
a programba

Pályázatírás, 
mezőgazdasági 

termelés 
elősegítése. 

Kertművelés, 
önkormányzati 

terület 
növelése. 
képzés, 

megvalósítás, 
szövetkezet 

alakítás

megtermelt 
termék 

értékesítése, 
önfenntartás, 
savanyítás, 
megtermelt 

termékek téli 
elrakása-

gyermekétkezt
etéshez 

felhasználható

megteremtése, 
eredményesség

, önellátó 
képesség 
növelése, 
nyereség, 

folyamatos 
munkavégzés

4

Szegregált 
területek 

növekedésének 
megakadályoz

ása

Szegregált 
területek 
megléte, 

növekedésének 
megakadályoz

ása

Szegregátumo
k bővülésének 
megakadályoz

ása, 
felszámolása

Szegregált 
területekre 

újabb építési 
engedély nem 

adható ki

Célcsoport 
feltérképezése, 

újabb utcák 
nem kerülnek 
megnyitásra

Önkormányzat
, Polgármester, 

Jegyző
6 év

Nem nő a 
szegregált 

terület

Személyi, 
tárgyi, humán

Folyamatos 
ellenőrzés, 

nyomon 
követés

II. A gyermekek esélyegyenlősége

1 Dohányzás 
elleni 

programok 
indítása a 
különböző 
színtereken

Gyermekkori 
dohányzás

Lehetőleg 
minél 

kevesebb 
fiatalnál 

alakuljon ki a 
dohányzás 

káros szokása, 
illetve a 

dohányzás 
kezdő 

időpontja 
legalább 

idősebb korra 
tolódjon ki. 

Csökkenjen az 
aktív 

dohányosok 
száma. a már 
dohányzók 

körében 
csökkenjen 

Nem releváns Dohányzás 
elleni 

kampányok a 
mindennapi 

élet színterein, 
a dohányzás 

káros 
hatásainak 

hangsúlyozása. 
Az aktív 

dohányzásról 
való leszokást 

támogató 
programok 
szervezése, 

népszerűsítése. 
A 

dohányzásmen
tes 

intézmények, 
munkahelyek, 

Háziorvos Folyamatos Hosszú távon a 
születéskor 

várható 
élettartam 

növekedése, a 
korai halálozás 
csökkenése. A 
dohányzással 
összefüggő 
betegségek 

gyakoriságána
k csökkenése. 

A fiatalok 
dohányzásra 

való 
rászokásának, 

az aktív 
dohányosok 
számának 

csökkenése. A 
passzív 

Felvilágosítás, 
kampány, 

humán 
erőforrás

Állandó 
felmérés és 
ellenőrzés
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annak mértéke. 
A passzív 
dohányzás 
ártalmainak 

csökkentése, a 
nem 

dohányzók 
érdekeinek 

hatékonyabb 
érvényesítése

szórakozóhely
ek mintaként 

történő 
bemutatása, 

ezek számának 
növelése. 
Iskolák 

egészségfejles
ztési 

programjában 
kapjon 

nagyobb 
hangsúlyt a 
dohányzás 

visszaszorítása

dohányzás 
ártalmainak 

kitett lakosság 
egészségének 
hatékonyabb 
védelme. A 

családok 
anyagi 

helyzetének 
javulása.

2 Alkoholról 
leszoktató 
programok 
szervezése, 

rehabilitációt 
segítő 

közösségi 
gondozás 
fejlesztése

Az alkohol 
pusztító 
hatásai

Lehetőleg 
minél 

kevesebb 
fiatalnál 

alakuljon ki az 
alkoholfogyasz

tás káros 
szokása, illetve 
az első alkohol 

fogyasztás 
időpontja 
legalább 

idősebb korra 
tolódjon ki. Az 

alkoholt 
rendszeren 
fogyasztók 

körében 
csökkenjen 

annak mértéke, 
különös 

tekintettel az 
égetett 

szeszesitalok 
fogyasztásának 

mértékére. 

Nem releváns A rendszeres, 
nagymértékű 

alkoholfogyasz
tás 

egészségkárosí
tó hatásának 

hangsúlyozása, 
az 

alkoholizálás 
elleni 

kampányok a 
mindennapi 

élet színterein. 
A z iskolák 

egészségfejles
ztési 

programjában 
kapjon 

nagyobb 
hangsúlyt az 

alkoholfogyasz
tás 

visszaszorítása
, az ebben 

közreműködő 
szakemberek 

Háziorvos Folyamatos Az 
alkoholfogyasz

tással 
összefüggő 

megbetegedése
k, 

károsodások, 
halálozások 
számának 

csökkenése. a 
családok 
anyagi 

helyzetének 
javulása.

Személyi 
feltételek, 

tárgyi 
feltételek, 

felvilágosító 
kampány

Állandó 
felmérés és 
ellenőrzés
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Terjedjen az 
igényes, 

mértéktartó 
szeszesital 
fogyasztás 
kultúrája.

kapjanak 
speciális 

módszertani 
segítséget. A 
munkavégzés 
előtt, illetve 
alatt alkoholt 
fogyasztók, és 
ezzel mások 
testi épségét 

veszélyeztetők 
elleni 

határozott 
fellépés 

szorgalmazása. 
A munkahelyi 
alkoholfogyasz

tás ellni 
kampányok. 

Az egészséget 
még nem 

befolyásoló 
kulturált 

alkoholfogyasz
tás 

népszerűsítése 
érdekében 
programok 
szervezése

3 Hátrányos 
helyzetű 
tanulók 

számának 
csökkentése, 
fejlesztése

A HH/HHH-s 
tanulók nem 
megfelelő 
fejlesztése

HH/HHH-s 
tanulók 

számának 
feltárása,szak
emberhiány 
felmérése, 

szülők 
felkeresése.
Fejlesztési 
programok 

meghatározás
a szülőkkel 

Nem releváns Adatgyűjtés, 
fejlesztési 
programok 

kidolgozása, 
szakemberek 

felvétele, 
munkaerőhián

y pótlása, 
egyéni 

fejlesztési 
tervek 

elkészítése, 

Oktatási és 
önkormányzati 
intézmények 
és vezetőik

Folyamatos Továbbtanulás
, szülők 

elégedettsége, 
HH/HHH-sok 

számának 
csökkenése

Pályázat, 
személyi és 

tárgyi 
feltételek

Állandó 
felmérés és 
ellenőrzés
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kapcsolattartá
s. HH/HHH-s 

tanulók 
számának 

csökkenése 
10 %-al

tanoda 
program, 

szülők 
végzettségének 

növelése

III. A nők esélyegyenlősége

1

Nők 
beilleszkedése 

a munka 
világába

Alacsony 
iskolai 

végzettség
részmunkaidős 

munkahely 
hiánya helyben

munkahely 
hiánya

Minél több nő 
kerüljön a 

munka 
világába, 
képzések, 

munkahelyek 
megteremtése,

pályázatok 
kihasználása

Nem releváns

Oktatás, 
továbbképzés, 

munkahely 
teremtés, 

távmunka, 
óvodai, 

bölcsődei 
férőhelyek 

kialakítása ill. 
bővítése, többi 
munkahellyel 
azonos helyzet 

kialakítása

Oktatási és 
önkormányzati 
intézmények 
és vezetőik

Folyamatos

Munkanélkülis
ég csökkenés, 
életszínvonal 

emelkedés,nők 
azonos 

helyzete a 
többi 

munkavállalóv
al, nem érheti 
őket hátrány 
felvételnél, 

előmenetelnél, 
gyerekek felé 
példamutató 
magatartás

Személyi 
feltételek, 

tárgyi 
feltételek, 
pályázati 
lehetőség

Állandó 
felmérés és 
ellenőrzés

2 Babóca 
Gyerekház - 

Családtervezés
i problémák - 
Családsegítés 

körében 
tanácsadás, 

óvodai 
nevelésre való 

felkészítés

A résztvevők a 
foglalkozások 

alkalmával 
saját 

élményeiket, 
gyermekükkel, 

mindennapi 
életükkel 

kapcsolatos 
aktuális 

problémáikat, 
kérdéseiket, 
dilemmáikat 
oszthatták 

meg. Ezeket 
megbeszélve, 
átgondolva 

rájöttek arra, 
hogy 

A 
foglalkozások 
során a szülők 
megértéssel 
találkoztak, 

konkrét 
útmutatókkal, 
javaslatokkal 

lettek 
gazdagabbak. 

Ezzel 
elősegítve 
probléma 

megoldóképes
ségük 

kialakulását, 
fejlődését így 
sikeresebb a 
családban 

TÁMOP 5.3.6 Tájékoztatást 
kaptak továbbá 

a szociális, 
családtámogat

ási és 
társadalombizt

osítási 
ellátások 
formáiról, 

szolgáltatások
hoz és az 

ellátásokhoz 
való 

hozzájutás 
módjáról, 

óvodai 
nevelésről, 

beszoktatásról.

Polgármester 2015.05.31. Megjelenő 
szülők és 
gyerekek 

száma

Pénzügyi: 
feladat alapú 
finanszírozás 

humán: 
gyerekház és a 
családsegítő 

szolgálat 
munkatársai

Folyamatos 
finanszírozás 

esetén az 
eredmények 
hosszútávon 

fenntarthatók.
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problémáikkal 
nincsenek 
egyedül.

keletkező 
működési 
zavarok, 

konfliktusok 
megoldása. 

Tájékoztatást 
kaptak továbbá 

a szociális, 
családtámogat

ási és 
társadalombizt

osítási 
ellátások 
formáiról, 

szolgáltatások
hoz és az 

ellátásokhoz 
való 

hozzájutás 
módjáról.

3

A nők 
esélyegyenlősé

gének 
növelése

A település 
szociális 
arányú 

fejlesztése, új 
szolgáltatások 

bevezetése, 
létrehozása, a 
marginalizált 

csoportok 
bevonása a 

programokba, 
képzésekbe.

Szociális 
szolgáltatásfejl

esztés és új 
szolgáltatások 
bevezetése, a 

családok 
esélyegyenlősé

geinek 
növelése

TÁMOP 5.3.6

Csillagpontok 
létrehozása:mo

sókonyha, 
kézműves 
programok 

működtetése, 
támogató 
csoportok 

létrehozása, 
gazdasszony, 

szociális 
gondozó 
képzés

Polgármester 2015.05.31.

Bevont 
személyek 

száma 
megvalósított 

programok 
száma 

létrehozott 
szolgáltatások 

száma

Pénzügyi 
forrás: 

pályázatból 
humán 

erőforrás: 
pmh, civil 

szervezetek, 
egyházak, 

roma 
nemzetiségi 

önkormányzat

A pályázat 
lejárata után a 
fenntarthatósá
got új szociális 
szolgáltatókkal 

működtetni.

IV. Az idősek esélyegyenlősége

1 Egészségügyi 
szűrések 

szervezése

Alapprobléma: 
nincs helyben 

szűrés, 
szolgáltatások 
helyben nem 

elérhetőek,föld
rajzi távolság 

Gyakori 
szűrővizsgálat

ok 
lehetőségének 
megteremtése
-felnőtt korú 
lakosság 60-

Idősügyi 
Koncepció

Fórumon-
szűrővizsgálat
ok  feltárása, 
kampány 

Polgármester, 
háziorvos

Folyamatos Probléma 
felismerés, 

időben történő 
kezelés, 

kiszűrt betegek 
életminőségén

ek javulása, 

Pénzügyi 
forrás: 

pályázatból 
humán 

erőforrás: 
pmh, civil 

szervezetek, 

Állandó 
felmérés és 
ellenőrzés
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(közlekedés), 
anyagi 

probléma, 
érdektelenség

70 %-ban 
vegyen részt.

szervezett 
utaztatás 

szűrőközpont
okba, 

lakosság 
befolyásolása, 

évente 
visszatérő 
szűrések, 

minél több 
lakos 

bevonása, 
háziorvos-

kiszűrt 
betegeket 

követi

egyre többen 
jelennek meg a 

szűréseken, 
támogató 
szolgálat 

létrehozása

egyházak, 
roma 

nemzetiségi 
önkormányzat

2

Idősek 
önellátó 

képességének 
javítását célzó 

programok

A gondozási 
központ által 

szervezett 
programok, 

szolgáltatások 
az idősek 
önellátó 

képességének 
megtartását 
szolgálják

Az idős 
korosztály 
önellátó 

képességének 
megőrzése, 

javítása

Idősügyi 
Koncepció

A 
szolgáltatások 
szükséglethián

yra épülő 
biztosítása az 
idős ember 

önellátó 
képességének, 

meglévő 
funkcióinak, 

önrendelkezés
ének 

megőrzése 
mellett. Együtt 

végzik a 
feladatokat, 

nem helyette!

Polgármester, 
jegyző

Folyamatos
Megjelentek 

száma

Pénzügyi: 
központi 

finanszírozás 
humán: 
szociális 

szakemberek

Finanszírozás 
mellett 

fenntartható

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége

1 Egészségügyi 
szűrések 

szervezése

Alapprobléma: 
nincs helyben 

szűrés, 
szolgáltatások 
helyben nem 

Gyakori 
szűrővizsgálat

ok 
lehetőségének 
megteremtése

Nem releváns Fórumon-
szűrővizsgálat
ok feltárása, 

kampány

Polgármester, 
háziorvos

Folyamatos Probléma 
felismerés, 

időben történő 
kezelés, 

kiszűrt betegek 

Pénzügyi 
forrás: 

pályázatból 
humán 

erőforrás: 

Állandó 
felmérés és 
ellenőrzés
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elérhetőek,föld
rajzi távolság 
(közlekedés), 

anyagi 
probléma, 

érdektelenség

-felnőtt korú 
lakosság 60-

70 %-ban 
vegyen részt.

szervezett 
utaztatás 

szűrőközpont
okba, 

lakosság 
befolyásolása, 

évente 
visszatérő 
szűrések, 

minél több 
lakos 

bevonása, 
háziorvos-

kiszűrt 
betegeket 

követi

életminőségén
ek javulása, 
egyre többen 

jelennek meg a 
szűréseken, 
támogató 
szolgálat 

létrehozása

pmh, civil 
szervezetek, 
egyházak, 

roma 
nemzetiségi 

önkormányzat

2

Szabadidős 
programok 
szervezése 
fogyatékkal 
élők részére

A fogyatékkal 
élő ellátottak 

részére 
szabadidős 

programok és 
kirándulások 
szervezése.

A fogyatékkal 
élők 

szabadidős 
programokba 

való 
bekapcsolása, 

az aktív 
részvétel 

növelése a 
mindennapi 

életben

Nem releváns

Kézműves 
foglalkozások, 

csoportban 
végezhető 

játékos 
tevékenységek
, kirándulások, 
programokon 
való részvétel 
megvalósítása 
fogyatékkal 

élő személyek 
részére.

Polgármester, 
jegyző

Folyamatos
Megjelentek 

száma

Pénzügyi: 
központi 

finanszírozás 
humán: 
szociális 

munkások, 
segítők, 

gondozók

Finanszírozás 
mellett 

fenntartható
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3. Megvalósítás

A megvalósítás előkészítése

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

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

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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HEP SABLON 1. számú melléklet 

Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok
Az önkormányzatok Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (HEP) elkészítését támogató SABLON-t és Mellékletét a 

Pécsi Tudományegyetem munkacsoportja készítette az ÁROP-1.1.16.-2012-2012-0001 azonosító számú 
„Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása”című projekt keretében a Türr István Képző és Kutató 

Intézet megbízásából.  
Az elkészítésben részt vettek: 

Arató Ferenc, Bigazzi Sára, Cserti-Csapó Tibor, Híves Tamás, Kokas Dóra, Lakatos Szilvia, Orbán Anikó, Orsós Anna, 
Szauer Csilla, Szemenyei Mariann, Torda Ágnes, Trendl Fanni, Varga Aranka, Vég Zoltán Ákos. 
Az elkészült kézirathoz kiegészítő megjegyzéseket tettek a TÜRR KKI esélyegyenlőségi mentorai.

A következő oldalakon elhelyezett táblák és a hozzájuk tartozó magyarázatok azt szolgálják, hogy  
a  Helyi  Esélyegyenlőségi  Program (HEP)  helyzetelemzése  számszerű  adatokkal  alátámasztott  
legyen.

A Helyi  Esélyegyenlőségi  Program elkészítésének részletes  szabályairól  szóló  2/2012.  (VI.  5.)  
EMMI  rendelet  1.  és  2.  számú  melléklete  rögzíti  azokat  a  statisztikai  mutatókat,  adatokat  és  
tartalmi elemeket, amelyek a HEP elkészítésének alapját képezik. 

A  Helyi  Esélyegyenlőségi  Program  segédleteként  összeállított  Sablonhoz  kapcsolódik  ez  a  
Melléklet,  melyben  táblázatos  formában  adtuk  meg  a  rendeleti  elvárás  statisztikai  mutatóit.  A  
táblázatokat a rendeleti szabályozó tartalmi elvárásainak sorrendjében helyeztük el úgy, hogy a  
táblázatok számozása követi a rendelet 2. számú mellékletében használt sorszámozást.

Mindezeken  túl  készítettünk  további  táblázatokat  magyarázatokkal,  mivel  úgy  látjuk,  hogy  az  
ezekben  foglalt  adatok  is  szükségesek  a  megalapozott  esélyegyenlőségi  helyzetelemzés  
elkészítéséhez. A rendeleti szabályozón túli, kiegészítő táblázatokat is a rendeleti szabályozó 2.  
számú mellékletének számozása szerint helyeztük el ebben a Mellékletben.

Az adatok összegyűjtéséhez segítséget  nyújt  a  TeIR adatbázis  (https://teir.vati.hu),  valamint  a  
helyi önkormányzat és partnereinek adatai. 

Természetesen  ez  a  dokumentum  is  csak  segédlet  a  Helyi  Esélyegyenlőségi  Programok  
elkészítéséhez, vagyis egy olyan ajánlás, amelyből a települési esélyegyenlőségi program készítői  
a  helyi  sajátosságokat  figyelembe  véve  válogathatnak  abból  a  célból,  hogy  minél  szélesebb 
körben feltárják a településük helyzetét az esélyegyenlőség szempontjából. 
A mellékletben elhelyezett  táblák egy részének  (címűk zölddel kiemelt) kitöltése jogszabályban 
előírt kötelezettség az önkormányzatok helyi esélyegyenlőségi programjainak megalkotása során,  
és egy része pedig javasolt a részletes elemzés megalapozásához. 

Az  alábbi  adattáblák  ……………………………….  város/község  önkormányzata  HEP  HE-éhez 
készültek. 
A táblák kitöltésének dátuma:…………………………………………. 
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) 2020 fő

2008 (fő) 1986 fő

Lakónépesség számának változása (%) 98,3  %

2009 (fő)  1970 fő

Lakónépesség számának változása (%) 99,2  %

2010 (fő) 1953 fő

Lakónépesség számának változása (%) 99,1 %

2011 (fő)  1960fő

Lakónépesség számának változása (%) 100,3 %

2012 (fő)  1913fő

Lakónépesség számának változása (%) 97,6 %

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

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

állandó népesség száma  2053 fő

nő
1017 fő
49,5 %

férfi
1036 fő
50,1 %

0-2 évesek
79 fő

3,8 %

0-14 éves nők
245 fő

11,9 %

0-14 éves férfiak
250 fő

12,1 %

15-17 éves nők
45 fő

2,2 %

15-17 éves férfiak
58 fő

2,8 %

18-54 éves nők
490 fő

23,8 %

18-59 éves férfiak
613 fő

29,8 %

60-64 éves nők
47 fő

2,3 %

60-64 éves férfiak
43 fő

2,0 %

65 év feletti nők
126 fő
6,1 %

65 év feletti férfiak
72 fő

3,5 %
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

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

91



3. számú táblázat - Öregedési index

 
65 év feletti állandó lakosok 

száma (fő)
0-14 éves korú állandó lakosok 

száma (fő)
Öregedési index (%)

2001 310 541 57,3
2008 201 514 39,1
2009 197 512 38,5
2010 194 501 38,7
2011 193 509 37,9
2012 197 534 36,9

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

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

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

 állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg

2008 63 72 -9
2009 67 75 -8
2010 69 96 -27
2011 57 50 7
2012 59 51 8

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

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

 Élve születések száma halálozások száma
természetes szaporodás 

(fő)
2008 22 20 2
2009 30 15 15
2010 19 18 1
2011 29 9 20
2012 25 17 8

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

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

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

15-64 év közötti 
lakónépesség (fő)

nyilvántartott álláskeresők 
száma 

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

2008 643 678 1321 121
18,
8

18
1

26,6 302 22,8

2009 649 688 1337 123
18,
9

16
6

24,1 289 21,6

2010 642 688 1330 96
14,
9

16
8

24,4 264 19,8

2011 650 705 1355 126
19,
3

11
9

16,8 245 18,1

2012 618 699 1287 155
47,
9

16
8

52,1 323 25,1

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

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

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint

  2008 2009 2010 2011 2012
nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen
fő 302 289 264 245 323

20 éves és fiatalabb
fő 26 20 13 15 11
% 8,6 6,9 4,9 6,1 3,4

21-25 év 
fő 48 44 50 38 61
% 15,8 15,2 18,9 15,5 18,9

26-30 év
fő 41 36 38 30 44
% 13,5 12,4 14,4 12,2 13,6

31-35 év
fő 53 50 38 37 40
% 17,54 17,3 14,4 15,1 12,4

36-40 év
fő 49 44 39 35 38
% 16,2 15,2 14,7 14,2 11,7

41-45 év
fő 36 39 34 33 45
% 11,9 13,5 12,8 13,4 13,9

46-50 év
fő 27 27 22 23 36
% 8,9 9,3 8,3 9,3 11,1

51-55 év
fő 15 22 20 21 33
% 4,9 7,6 7,5 8,5 10,2

56-60 év
fő 7 7 10 12 13
% 2,3 2,4 3,7 4,9 4

61 év felett
fő 0 0 0 1 2
% 0 0 0 0,4 0,6

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

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

 
nyilvántartott/regisztrált 
munkanélküli összesen

180 napnál régebben regisztrált
 munkanélküli

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

2008 121 181 302 102 113 215 84,3 62,4 71,2
2009 123 166 289 94 65 159 76,4 39,1 55,0
2010 96 168 264 51 66 117 53,1 30,3 44,3
2011 126 119 245 58 40 98 46,0 33,6 40,0
2012 168 155 323 21 20 41 52 48 13,4

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

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

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

év 18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma

 nő férfi
összese

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

2008 188 206 394 14 7,4 27 13,1 41 10,4
2009 188 192 380 18 9,6 16 8,3 34 8,9
2010 188 197 385 16 8,5 14 7,1 30 7,8
2011 187 207 394 15 8,0 18 8,7 33 8,3
2012 191 206 397 20 10,4 21 10,2 41 10,3

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

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

év 
15 éves és idősebb 

lakosság száma 
összesen

15-X éves legalább 
általános iskolát végzettek 

száma

általános iskolai végzettséggel nem 
rendelkezők 15-x évesek száma 

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

200
1

1491 767 724 1091 523 568 400 26,8 244 31,8 156 21,5

201
1

1726 887 839 1260 605 655 466 27 282 31,8 184 21,9

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás, Önkormányzati adatgyűjtés

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

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint

Év
nyilvántartott 

álláskeresők száma 
összesen

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség 
szerint

8 általánosnál alacsonyabb 
végzettség

8 általános végzettség

  Fő fő fő
2008 302 61 157
2009 289 48 149
2010 264 49 145
2011 245 39 129
2012 323 61 262

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

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

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

 év
általános iskolai felnőttoktatásban 

résztvevők száma
8. évfolyamot felnőttoktatásban eredményesen 

elvégzők száma

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

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

középfokú 
felnőttoktatásban 

résztvevők 
összesen

szakiskolai
 felnőttoktatásban

 résztvevők

szakközépiskolai 
felnőttoktatásban 

résztvevők

gimnáziumi 
felnőttoktatásban 

résztvevők

 fő fő % fő % fő %
2009 0 0 0 0 0 0 0
2010 36 26 72 - - - -
2011 96 65 67 - - 5 5,2
2012 83 45 54 - - 4 4,8

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

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

3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma

Közfoglalkoztatásb
an résztvevők 

személyek száma

Közfoglalkoztatásb
an résztvevők 

aránya a település 
aktív korú 

lakosságához 
képest

Közfoglalkoztatásb
an résztvevő 

romák/cigányok 
száma

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők romák 

aránya az aktív korú 
roma/cigány 

lakossághoz képest

2010 157 12,2 105 8,1

2011 259 20 173 13,3

2012 264 20,5 175 13,7

Forrás: Önkormányzat adatai

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

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

regisztrált  
vállalkozás
ok száma a 
településen

Kis-
kereskedel
mi üzletek 

száma

vendég-
látóhelye
k száma

állami  
szektorba

n 
foglalkozt
a-tottak 

kivetett  
iparűzés
i adó (ft)

befizetet
t  

iparűzés
i adó (ft)

működő 
foglalkoztatá
si programok 

száma 
helyben

foglalkoztatá
si  

programokba
n részt vevők 

száma
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száma

200
8

63 6 4
54 3.048.00

0
2.818.00

0
1 52

200
9

63 6 3
54 2.950.00

0
2.658.00

0
1 50

201
0

63 6 3
55 3.079.00

0
2.871.00

0
1 53

201
1

64 6 3
56 3.533.00

0
3.650.00

0
1 51

201
2

77 6 3
56 3.222.00

0
3.066.00

0
1 52

Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat adatai

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

elérhetős
ég 

átlagos 
ideje 

autóval

autóbusz 
járatpárok 

száma 
munka-
napokon

átlagos 
utazási idő 

autóbusszal

vonat járatok 
átlagos 
száma 

munkanapok
on

átlagos 
utazási  

idő 
vonattal

Kerékpár 
úton való 

megközelít
-hetőség

átlagos 
utazási  

idő 
kerékpáro

n

Legköze
-lebbi  

centrum

Megye-
székhel

y

Főváros

Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, önkormányzat adatai

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

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

van/ninc
s

Felsorolás

fiatalok foglalkoztatását 
megkönnyítő programok a 
településen

-
-
-

fiatalok foglalkoztatását 
megkönnyítő programok a 
vonzásközpontban

-
-
-

az oktatásból a munkaerőpiacra 
való átmenetet megkönnyítő 
programok a településen

-
-
-
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az oktatásból a munkaerőpiacra 
való átmenetet megkönnyítő 
programok a vonzásközpontban

-
-
-

Forrás: helyi adatgyűjtés

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

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

fő fiatalok 
foglalkoztatását 

megkönnyítő 
programok a 
településen

fiatalok 
foglalkoztatását 

megkönnyítő 
programok a 

vonzáskörzetben

az oktatásból a 
munkaerőpiacra való 

átmenetet megkönnyítő 
programok a 
településen

az oktatásból a 
munkaerőpiacra való 

átmenetet megkönnyítő 
programok a 

vonzáskörzetben

férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő

2008

2009

2010

2011

2012

Forrás: helyi adatgyűjtés

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

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

Van/nincs Felsorolás

felnőttképző programok a településen -
-
-

felnőttképző programok a vonzásközpontban -
-
-

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a településen -
-
-

egyéb  munkaerő-piaci  szolgáltatások  a -
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vonzásközpontban -
-

Helyi foglalkoztatási programok a településen -
-
-

Helyi foglalkoztatási programok a vonzásközpontban -
-
-

Forrás: helyi adatgyűjtés

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

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

fő

felnőttképző 
programok 

a 
településen

felnőttképző 
programok a 

vonzás-
központban

egyéb 
munkaerő-

piaci 
szolgáltatás

ok a 
településen

egyéb 
munkaerő-piaci 
szolgáltatások a 
vonzáskörzetben

helyi 
foglalkoztatá
si programok 

a 
településen

helyi 
foglalkoztatási 
programok a 

vonzáskörzetben

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

2008

2009

2010

2011

2012

Forrás: helyi adatgyűjtés

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

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

fő mélyszegénységben élők Romák/cigányok

2008

2009

2010

2011

2012

Forrás: helyi adatgyűjtés

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

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma

 Nyilvántartott álláskeresők száma
segélyben részesülők 

fő
segélyben 

részesülők %
2008. 1. 

negyedév
314 14 4,4

2008. 2. 
negyedév

291 9 3,1

2008. 3. 
negyedév

288 19 6,5

2008. 4. 
negyedév

294 24 8,1

2008. átlag 229 16 5,5
2009. 1. 

negyedév
214 12 5,6

2009. 2. 
negyedév

209 4 1,9

2009. 3. 
negyedév

267 7 2,6

2009. 4. 
negyedév

277 30 10,8

2009. átlag 242 13 5,3
2010. 1. 

negyedév
265 35 13,2

2010. 2. 
negyedév

200 24 12

2010. 3. 
negyedév

200 29 14,5

2010. 4. 
negyedév

232 14 6

2010. átlag 224 25 11,1
2011. 1. 

negyedév
320 72 22,5

2011. 2. 
negyedév

313 13 4,1

2011. 3. 
negyedév

324 24 7,4

2011. 4. 
negyedév

197 3 1,5

2011. átlag 288 28 9,7
2012. 1. 

negyedév
324 16 4,9

2012. 2. 
negyedév

305 2 0,6

2012. 3. 
negyedév

304 3 1

2012. 4. 
negyedév

307 17 5,5

2012. átlag 310 10 3
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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Ki  kell  számolni,  hogy  a  nyilvántartott  álláskeresők  közül  hány  %-a  részesült  álláskeresési  
járadékban (korábban munkanélküli segély, keresetpótló támogatás).
Ezeket az adatokat szükséges összevetni a munkanélküliségi adatokkal,  hogy láthatóvá váljon, 
hogy a rendszeres jövedelem nélkül élők hozzájutnak-e támogatáshoz.

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek száma

 nyilvántartott álláskeresők száma
álláskeresési járadékra 

jogosultak 
fő fő %

2008 302 48 15,9
2009 289 63 21,8
2010 264 65 24,6
2011 245 90 36,7
2012 323 37 11,4

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

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

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

 

rendszeres 
szociális 

segélyben 
részesülők  

Foglalkoztatást 
helyettesítő 
támogatás 

(álláskeresési 
támogatás)

Azoknak a száma, akik 
30 nap munkaviszonyt 
nem tudtak igazolni és 
az FHT jogosultságtól 

elesett 

Azoknak a száma, 
akiktől helyi 

önkormányzati rendelet 
alapján megvonták a 

támogatást

 fő
15-64 

évesek %-
ában

fő
munkanélkülie

k %-ában

200
8

174 18,9 48 15,9 0 0

200
9

126 15 63 21,8 0 0

201
0

89 13 65 24,6 0 0

201
1

11 0,7 155 63,2 0 0

201
2

13 0,8 203 62,8 1 5

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Helyi adatgyűjtés

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

3.4.1. számú táblázat - Lakás állomány

db
összes 

lakásállomány bérlakás állomány
szociális 

lakásállomány

egyéb lakáscélra 
használt nem lakáscélú 

ingatlanok
ebből elégtelen 

lakhatási 
körülményeket 

biztosító 
lakások száma

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító 

lakások száma

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma

2008 678 -
2009 678 -
2010 678 -
2011 678 -
2012 678 -

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

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

Feltárt veszélyeztetett lakhatási helyzetek 
száma

Hajléktalanok száma

2008

2009
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2010

2011

2012
Forrás: önkormányzati adatok

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

3.4.3. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők

 
lakásfenntartási támogatásban 

részesítettek száma
adósságcsökkentési támogatásban 

részesülők száma
2008 221 -
2009 173 -
2010 200 -
2011 292 -
2012 283 -

Forrás: TeIR, KSH Tstar

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

3.5.1. számú táblázat - Telepek, szegregátumok helyzete

Telepek, szegregátumok száma a településen:

Telepi lakások száma a településen: 2008

2009

2010

2011

2012

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

A telep/ek megközelíthetősége:

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

Forrás: helyi adatgyűjtés

A fenti  táblázatban  megadott  adatok  alapján  elsősorban  az  a  kérdés,  hogy miféle  változások  
vannak  a  területen.  E  mellett  a  két  zárókérdés  szöveges  kifejtése  azt  jelzi,  hogy  a  telepi,  
szegregátumi  viszonyok  során  az  egyenlő  hozzáférés  milyen  mértékben  sérül,  vagyis  itt  is  a  

104



település többi részéhez javasolt viszonyítani. A helyi adatgyűjtés természetesen a partnerekkel  
való együttműködésben valósulhat meg.

3.5.2. számú táblázat - Telepek, szegregátumok helyzete - lakásállomány

komfort nélküli 
lakások a 

belterületen

komfort nélküli lakások a 
külterületen

komfort nélküli lakások 
a nem szegregált 
lakóterületeken

komfort nélküli 
lakások a szegregált 

lakóterületeken

száma

aránya az összes 
lakásállományhoz 

viszonyítva

alapozással nem 
rendelkező 
lakások a 

belterületen

alapozással nem 
rendelkező lakások a 

külterületen

alapozással nem 
rendelkező lakások a 

nem szegregált 
lakóterületeken

alapozással nem 
rendelkező lakások a 

szegregált 
lakóterületeken

száma

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
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aránya az összes 
lakásállományhoz 

viszonyítva

Forrás: Önkormányzati adatok, TeIR, KSH adatbázis

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

3.5.3. számú táblázat - A telepeken, szegregátumokban élők

összes fő férfi nő

a 
telepen/szegregátumokb
an  élők  száma  és 
változása

2008

2009

2010

2011

2012

0-6-éves

7-14 éves

15-30 éves

31-45 éves

46-64 éves 

65< éves

az aktív korúak (15-64 
év) közül foglalkoztatott

munkanélküli

Inaktív

eltartott

segélyezettek száma

hátrányos helyzetű 
gyermekek száma

halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek 
száma

Forrás: Önkormányzati adatok

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

 

Felnőttek és gyermekek 
részére szervezett háziorvosi 

szolgálatok száma

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma

házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma

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

Forrás: TeIR, KSH Tstar

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

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

 
közgyógyellátási igazolvánnyal 

rendelkezők száma
2008 142
2009 134
2010 103
2011 128
2012 162

Forrás: TeIR, KSH Tstar

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

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma

 
ápolási díjban részesítettek 

száma
2008 9
2009 10
2010 8
2011 10
2012 12

Forrás: TeIR, KSH Tstar

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

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

 

18 év alattiak 
száma a 

népességben
Védelembe vett 18 
év alattiak száma

Megszűntetett esetek 
száma a 18 év alatti 
védelembe vettek 

közül

Veszélyeztetett 
kiskorú gyermekek 

száma

2008 618 8 1 8
2009 615 17 3 17
2010 596 29 1 59
2011 604 41 20 62
2012 677 44 13 62

Forrás: TeIR, KSH Tstar

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

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

 

Rendszeres 
gyermekvédel

mi 
kedvezménybe
n részesítettek 

száma

Ebből 
tartósan 

beteg 
fogyatékos 
gyermekek 

száma

Kiegészítő 
gyermekvédelmi 
támogatásban

részesítettek száma 

Ebből tartósan 
beteg 

fogyatékos 
gyermekek 

száma

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
támogatásban 

részesítettek száma

200
8

480
3

0
3

86

200
9

481
3

0
3

77

201
0

506
3

0
3

112

201
1

524
3

0
3

92

201
2

565
3

0
3

97

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

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

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

 

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma óvoda

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma 
iskola 1-8. 
évfolyam

50 százalékos 
mértékű 

kedvezményes 
étkezésre 

jogosultak száma 
1-13. évfolyam

 Ingyenes 
tankönyv-

ellátásban 
részesülők 

száma

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők 
száma 

Nyári 
étkeztetésb

en 
részesülők 

száma

200
8

85 132 4 210 - -

200
9

86 127 10 227 - -

201
0

86 149 4 245 - -

201
1

90 153 3 238 28 -

201
2

85 156 1 241 24 80

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

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

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

 

Magyar 
állampolgárság

gal nem 
rendelkező 
óvodások 

száma

Ebből 
hátrányos 
helyzetű

Magyar 
állampolgárság

gal nem 
rendelkező 
általános 
iskolások 

száma

Ebből 
hátrányos 
helyzetű

Magyar 
állampolgársággal 
nem rendelkező, 

18 év alatti 
középiskolások 

száma

Ebből 
hátrányos 
helyzetű

200
8

200
9

201
0

201
1
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201
2

Forrás: Önkormányzati adatok, BM-BÁH

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

A 
településen 
élő 0-6 éves 
gyermekek 

száma

A településen óvodai 
ellátásban részesülő 
gyermekek száma

A településen bölcsődei 
ellátásban részesülő 
gyermekek száma

A településen Biztos Kezdet 
Gyerekház szolgáltatásaiban 
részesülő gyermekek száma

Összese
n

Ebből 
szegregátumb

an él

Összes
en

Ebből 
szegregátumban 

él
Összesen

Ebből 
szegregátumb

an él

Megközelíté
s, 

elérhetőség 
perc

Forrás: Önkormányzati, intézményi adatok

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

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

A település szegregált lakókörnyezetben élő, sajátos nevelési igényű tanulók

A településen élő 
általános iskolás 
tanulók száma

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

(helyben vagy más település ahol 
tanulnak)összesen

ebből 
szegregátumb

an él
 

   

Forrás: Önkormányzati, intézményi adatok

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

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

Intézmény 
OM 

azonosítója

Iskola / Feladat-
ellátási hely 

neve:

Feladat-ellátási 
helyen tanulók 
száma (összes 

tanuló)

A feladat-ellátási 
helyen tanulók közül 

az 1. 
szegregátum(ok)ban 
lakó tanulók száma

A feladat-ellátási 
helyen tanulók közül a 

2. 
szegregátum(ok)ban 
lakó tanulók száma

A feladat-ellátási 
helyen tanulók közül a 

3. 
szegregátum(ok)ban 
lakó tanulók száma
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Forrás: Járási tankerületi, intézményfenntartói, Önkormányzati adatok

A szegregált  lakókörnyezetben élő tanulók adatait  iskolafenntartói  háttértől  függetlenül,  minden  
általános iskolára vonatkoztatva kell megadni.

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

Otthont nyújtó ellátásba került gyermekek száma a szegregátumban

település 
egésze

szegregátum 1. szegregátum 2. Szegregátum 3.

Átmeneti nevelésbe 
vétel

2010

2011

2012

Tartós nevelésbe 
vétel

2010

2011
2012

Ideiglenes hatályú 
elhelyezés

2010

2011
2012

Családi pótlék/ 
iskoláztatási 
támogatás 

felfüggesztése 
iskolai hiányzás miatt

2010
2011
2012
2011
2012

Forrás: Önkormányzati adatok

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

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma

 védőnői álláshelyek száma
Egy védőnőre jutó gyermekek 

száma
2008 2 130
2009 2 123
2010 2 105
2011 2 115
2012 2 111

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

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

 
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi praxis/ok 
száma

Háziorvos által 
ellátott esetek száma

Gyermekorvos által 
ellátott esetek száma 

Felnőtt házi orvos 
által ellátott esetek 

száma 
2008 0 13608 0 0
2009 0 15374 0 0
2010 0 15775 0 0
2011 0 16638 0 0
2012 0 16059 0 0
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

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

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma

Bölcsődék száma
Bölcsődébe beírt 

gyermekek 
száma

Szociális szempontból 
felvett gyerekek száma 

(munkanélküli szülő, veszélyeztetett 
gyermek, nappali tagozaton tanuló 

szülő)

Működő összes 
bölcsődei férőhelyek 

száma

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

Forrás: TeIR, KSH Tstar, helyi adatgyűjtés

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

4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma

 
Családi napköziben 

engedélyezett 
férőhelyek száma

Családi napköziben a 
térítésmentes férőhelyek száma

Családi napközeiben gondozott 
gyermekek száma

200
8

0
0

0

200
9

0
0

0

201
0

0
0

0

201
1

0
0

0

201 0 0 0
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2
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi adatok

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

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

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db

Az óvoda telephelyeinek száma 1

Hány településről járnak be a gyermekek -

Óvodai férőhelyek száma 90

Óvodai csoportok száma 3

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 6:30-17:30

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

Személyi feltételek Fő
Hiányzó 
létszám

Óvodapedagógusok száma 7

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 6

Gyógypedagógusok létszáma -

Dajka/gondozónő 3

Kisegítő személyzet - 2

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

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

Helyhiány miatt elutasított gyermekek száma Fő

Ebből 
hátrányos / 
halmozottan 
hátrányos 
helyzetű

2008. 15 15

2009. 19 19

2010. 22 22

2011. 7 7

2012. 3 3

2013. 0 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati, intézményi adatgyűjtés

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

4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3.

3-6 éves 
korú 

gyermekek 
száma

Óvodai 
gyermek-
csoportok 

száma

Óvodai 
férőhelye
k száma

Óvodai 
feladat-
ellátási 
helyek 
száma

Óvodába 
beírt 

gyermekek 
száma

Óvodai 
gyógypedagó
giai csoportok 

száma

2008 85 3 90 1 87 -
2009 86 3 90 1 90 -
2010 86 3 90 1 90 -
2011 90 3 90 1 95 -
2012 85 3 90 1 89 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
 Összes

en
Székhely       
Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma 14 20 26 23 2 85 
Más településről bejáró gyermekek létszáma  -  - -  -  -  -

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

 12  15  10  8  1  46

A  beíratott  gyermekek  közül  a  hátrányos 
helyzetűek létszáma

 13  19  24  21  2  79

A  beíratott  gyermekek  közül  a  halmozottan 
hátrányos helyzetűek létszáma

 10  16  20  12  1  59

 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

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

Székhely       

 

beíratott 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
létszáma

az intézménybe 
beíratott, 20%-ot 

meghaladóan 
hiányzott 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek száma 
(az adott évből 
eltelt időszakra 

vetítetten)

fejlesztő 
foglalkozásban 

részesülő 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
száma

beíratott 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
létszáma

az intézménybe 
beíratott, 20%-ot 

meghaladóan 
hiányzott 

halmozottan 
hátrányos helyzetű 

gyermekek száma (az 
adott évből eltelt 

időszakra vetítetten)

fejlesztő 
foglalkozásba

n részesülő 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
száma

Csoport1 24 21 0 18 15 0

Csoport 2 27 9 8 19 7 7

Csoport 3 28 12 6 22 11 4

Csoport 4

Csoport 5

Csoport 6

Összesen 79 42 14 59 33 11

 
A  csoportok 
összlétszámáb
ól a 6 évesnél 
idősebb 
gyermekek 14 4 7 9 4 7
A  csoportok 
összlétszámáb
ól a 7 évesnél 
idősebb 
gyermekek 
(ped. 
szakszolgálat 
véleménnyel) 2 2 2 1 1 1

       

Tagóvoda       

Csoport1       

Csoport 2       

Csoport 3       

Csoport 4       

Csoport 5       

Csoport 6       

Összesen       

       
A  csoportok 
összlétszámáb
ól a 6 évesnél 
idősebb 
gyermekek       
A  csoportok 
összlétszámáb
ól a 7 évesnél 
idősebb 
gyermekek 
(ped. 
szakszolgálat 
véleménnyel)       

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

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

kénti 
létszám és 

hh/hhh 
gyermekek 
megoszlása

A 
körzetbe 
felvehető 
(ott élő) 
összes 

gyerme-
kek 

száma

A 
körzetbe 
felvehető 
(ott élő) 
összes 

hh 
gyerme-

kek 
száma

A 
körzetbe 
felvehető 
(ott élő) 
összes 

hhh 
gyerme-

kek 
száma

A körzet 
óvodáiba 

járó 
gyermekek 

össz-
létszáma

A 
körzetbe 
járó hh 

gyermeke
k 

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 90 82 65 85 79 93 59 65
Körzet 2         
Körzet 3         
Körzet 4         
Körzet 5         
Körzet 6         
Körzet 7         
Összesen         

Forrás: Önkormányzati adatok

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

 Székhely:  Létszám hh fő
hh arány 

%
hhh fő

hhh arány 
%

hh arány a 
gyermekek 

összlétszámáh
oz viszonyítva

hhh arány a 
gyermekek 

összlétszámáho
z viszonyítva

sajátos 
nevelési 
igényű 

gyermekek 
létszáma

sajátos nevelési 
igényű gyermekek 
aránya a csoport 
összlétszámához 

viszonyítva
Csoport1 26 24 93 18 69 0 0

Csoport 2 29 27 93 19 65 1 1

Csoport 3 30 28 93 22 73 0 0

Csoport 4

Csoport 5

Csoport 6

Összesen 85 79 93 59 69 93 69 1 1

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

 
Általános iskola 1-4 
évfolyamon tanulók 

száma

Általános iskola 5-8 
évfolyamon tanulók 

száma

általános 
iskolások 

száma

napközis 
tanulók száma

 fő fő fő fő %
2010/201
1

127 128 255 103 40

2011/201
2

133 115 248 114 46

2012/201
3

144 108 252 100 40

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 

évfolyamo
n

5-8 
évfolyamo

n

összes
en

1-4 
évfolyamon

5-8 
évfolyamon

összese
n

db
2010/201

1
7 6 13 - - -

3
2011/201

2
7 6 13 - - -

3
2012/201

3
8 6 14 - - -

3
Forrás: TeIR, KSH Tstar

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

Létszám (fő)
A helyben élő 

összes gyerekhez 
képest az arányuk

A  településen  élő  általános  iskolás  korú  gyermekek 
létszáma

 X

Más településről bejáró általános iskolások  

Más településről bejáró hh gyerekek

Más településről bejáró hhh gyerekek

Más településre eljáró általános iskolások  

Más településre eljáró hh gyerekek

Más településre eljáró hhh gyerekek
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Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek  

Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek  

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

1 252 238 94 166 66   
        
        
        
        
Összesen 252 238 94 166 66   

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok

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

4.4.11. számú táblázat - Iskola személyi feltételek

Fő Hiányzó létszám
Nem szaktanítást végző tanító - -
Szaktanítást végző tanítók száma 9 1
Szaktanítást végző tanárok száma 7 2
Gyógypedagógusok létszáma 1 -
Gyermekvédelmi felelős - 1
Iskolaorvos - 1
Iskolapszichológus - 1
Kisegítő személyzet 7 -

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 / %
2010/201

1 34/100
2011/201

2 22/100
2012/201

3 22/100
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A  8.  évfolyamot  elkezdett  tanulók  számát  kell  összevetni  a  8.  évfolyamot  eredményesen  
elvégzettek  számával  a  nappali  rendszerű  oktatásban.  Ez  az  adat  mutatja  az  intézmény  
lemorzsolódási mutatóit, melyeknek munkaerő-piaci kihatásai nagy mértékben vannak.
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4.4.13. számú táblázat - Iskolai ellátás igénybevétele  - telephelyi bontásban
2012-2013. tanév              

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

Tagozat 
meg-

nevezés
e 

Létszá
m

Napközis Bejáró

 Hátrányo
s 

helyzetűe
k 

létszáma

HH tanulók 
aránya az 

osztály 
létszámához 
viszonyítva

  Halmozott
an 

hátrányos 
helyzetűek 
létszáma

 HHH 
tanulók 

aránya az 
osztály 

létszámáho
z 

viszonyítva

Sajátos 
nevelés
i igényű 
tanulók 
létszám

a

SNI 
tanulók 

aránya az 
osztály 

létszámáh
oz 

viszonyítva

SNI 
tanulók 

számából 
a hhh 

tanulók 
száma

Évismétlő
k száma

Magán-
tanulók 
száma

Létszám, 
amelynek 
alapján 

integrációs 
normatívát 
igényelnek

1. évfolyam A osztály alsó 18 18 - 18 100 % 15 83 %

1. évfolyam B osztály alsó 16 16 - 16 100 % 15 94 % 2

2. évfolyam A osztály
alsó 19 13 - 15 79 % 7 37 %

2. évfolyam B osztály
alsó 18 14 - 18 100 % 16 89 %

3. évfolyam A osztály
alsó 18 11 - 17 94 % 4 22 %

3. évfolyam B osztály
alsó 20 12 - 20 100 % 16 80 %

4. évfolyam A osztály
alsó 18 7 - 18 100 % 13 72 %

4. évfolyam B osztály
alsó 17 9 - 16 94 % 12 71 % - - - 1 -

5. évfolyam A osztály felső 18 - - 17 94 % 14 75 %

5. évfolyam B osztály -

6. évfolyam A osztály felső 16 15 95 % 9 56 %

6. évfolyam B osztály
felső 16 16 100 % 11 69 %

7. évfolyam A osztály
felső 18 17 94 % 11 65 % 1 6 % 1

7. évfolyam B osztály
felső 18 - - 16 89 % 10 56 %

8. évfolyam A osztály
felső 22 19 86 % 13 59 % 2 9 % 1

8. évfolyam B osztály

Összesen: 2 252 100 238 94 % 166 66 % 3 7,5 % 1 3 1 -

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 
kompetenci
a-mérés 
eredménye

Iskola 
átlaga

Országos 
átlag

Iskola 
átlaga

Országo
s átlag

Iskola 
átlaga

HHH 
tanulók 
átlaga

Ország
os átlag

Iskola 
átlaga

HHH 
tanuló
k 
átlaga

Szövegértés
6. évfolyam 1281 1483 1186 4456 1224 - 1472   
8. évfolyam 1444 1583 1369 1577 1403 - 1567   
10. 
évfolyam  

 
       

Matematika
6. évfolyam 1286 1498 1234 1486 1227 1489   
8. évfolyam 1486 1622 1369 1601 1457 1612   
10. 
évfolyam          
Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok

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

 Gimnázium (%)
Szakközépiskola 

(érettségit adó képzés) 
(%)

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

(%)

 
összlétszámon 

belül

HHH-
tanulók 
körében

összlétszámon 
belül

HHH-
tanulók 
körében

összlétszámon 
belül

HHH-
tanulók 
körében

összlétszámon 
belül

HHH-
tanulók 
körében

összlétszámon 
belül

HHH-
tanulók 
körében

2008/2009 15,4  50 40 34,6  60,0     
2009/2010 25,0  20 0 55,0  100,0     
2010/2011 5,8  41,2 11,8 41,2  64,7   11,8 23,5 
2011/ 2012  13,6 18,2 31,8 18,2 54,6  63,6     
országos 

átlag: 
2011/2012

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

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok

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

Évfolyamismétlők 
aránya (%)

Magántanulók aránya 
(%)

Az előző tanévben 250 óránál 
többet hiányzó tanulók aránya 

(%)

összlétszám
on belül

HHH-
tanulók 
körében

összlétszám
on belül

HHH-
tanulók 
körében

összlétszámon 
belül

HHH-tanulók 
körében

2008/200
9

5 4,5 0,4 0,4 2 5

2009/201
0

5 4 3 5

2010/201
1

7,5 6 0,3 0,6

2011/201
2

4 4 1 2

országos 
átlag 

2011/201
2

2,1% 0,8% 0,8%

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok

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

4.4.17. számú táblázat – Hátránykompenzáló programok

tanév

tanodai 
progra

m 
létszám

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszám

a
tehetséggondoz

ó program

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszám

a

nyári 
tábo

r

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszám

a

Alapfokú 
művészetoktat

ás

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszám

a
2008/200
9         
2009/201
0         
2010/201
1         
2011/201
2         

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok

A táblázatot a helyi, települési viszonyoknak megfelelően korrigálható vagy kiegészíthető a  
helyben működő és elérhető programoknak megfelelően. 
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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 678 643 147 134 181 121
2009 575 649 111 123 166 123
2010 688 642 92 65 168 96
2011 705 650 130 129 119 126
2012 699 618 129 135 168 155
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

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

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

Foglalkoztatást segítő és képzési
programok száma adott évben

résztvevők 
száma

résztvevő nők száma

2008
2009
2010
2011
2012

Forrás: Helyi adatgyűjtés

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

5.1.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Esetszám
2008
2009
2010
2011
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2012
Forrás: Helyi adatgyűjtés

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

5.1.4. számú táblázat - Alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei

munkanél
küli nők 
száma

8 
általánosnál 
alacsonyabb 
végzettségű 

8 
általános

szakiskola/
szakmunkás

-képző

gimnáz
ium

érettségi főiskola egyetem

2008
2009
2010
2011
2012
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

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

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

3 év alatti 
gyermekek 

száma 
a településen

működő 
bölcsődé

k
 száma

bölcsődei 
férőhelyek 

száma

működő 
családi 
napközik 
száma

férőhelyek 
száma 
családi 

napközikben

férőhelyek
összesen

önkor-
mányzati

egyéb

2008
2009
2010
2011
2012

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

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

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

védőnők száma
0-3 év közötti gyermekek 

száma
átlagos gyermekszám védőnőnként
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2008 2 130 65
2009 2 123 61
2010 2 105 52
2011 2 115 57
2012 2 111 55

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

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

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

rendőrök riasztása 
családi viszályhoz

tényleges 
feljelentések 

száma
bírósági ítélet

2008
2009
2010
2011
2012

Forrás: Helyi adatgyűjtés

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

5.5. számú táblázat - Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások

Férőhelye
k 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
2009
2010
2011
2012

Forrás: Helyi adatgyűjtés

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

Képviselőtestület 
tagja

Városi bíróság és 
ítélőtáblák vezetői

Közgyűlések tagjai

Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő
2008
2009
2010
2011
2012

Forrás: Helyi adatgyűjtés

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

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

Intézkedessek, 
pályázatok, programok 
száma a településen

Önkormányzati
Más állami szerv 
által támogatott

Civil Összes

2008
2009
2010
2011
2012

Forrás: Helyi adatgyűjtés

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

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

 
nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő férfiak száma
nyugdíjban, nyugdíjszerű 

ellátásban részesülő nők száma
összes nyugdíjas

2008 208 303 511
2009 204 290 494
2010 198 278 476
2011 192 270 462
2012 145 246 391

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

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

6.2.1. számú táblázat - Idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága

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

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

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

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

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

Intézkedések, 
pályázatok száma 

a településen
Önkormányzati

Munkaügyi 
Központ által 
támogatott

Civil Egyéb Összesen

db db db db db

2008

2009

2010

2011

2012

Forrás: Helyi adatgyűjtés

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

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén

Regisztrált 
munkanélküliek 

száma

55 év feletti 
regisztrált 

munkanélküliek 
száma

Tartós 
munkanélküliek 

száma

55 év feletti tartós 
munkanélküliek 

száma

fő fő % fő fő %

2008

2009

2010

2011

2012
Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR 

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

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

 
64 év feletti lakosság 

száma
nappali ellátásban részesülő időskorúak 

száma
fő fő %

2008 201 30 14,9
2009 197 33 16,7
2010 194 30 15,4
2011 193 26 13,5
2012 280 27 9,6

Forrás: TeIR, KSH Tstar

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

 
időskorúak járadékában részesülők 

száma
2008 1
2009 1
2010 1
2011 1
2012 2

Forrás: TeIR, KSH Tstar

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

6.3.3. számú táblázat - Kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés

Mozielőadá
s 

látogatása

Színházelőad
ás látogatása

Múzeumi 
kiállítás 

megtekintés
e

Könyvtár 
látogatás

a

Közművelődé
si intézmény 
rendezvényé
n részvétel

Vallásgyakorl
ás 

templomban

Sportrendezvény
en részvétel

alkalom alkalom alkalom alkalo
m

alkalom alkalom alkalom

200
8

200
9

201
0

201
1

201
2

Forrás: Helyi adatgyűjtés

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

6.3.4. számú táblázat - Idősek informatikai jártassága

Összes Számítógépet Internetet használni 
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megkérdezett
használni tudók 

száma
tudók száma

fő fő % fő %

2008

2009

2010

2011

2012

Forrás: Helyi adatgyűjtés

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

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

 Az idősebb célcsoport igényeit célzó programok száma

2008
2009
2010
2011
2012
Forrás: Helyi adatgyűjtés

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

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

 
megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők száma
egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma
200

8
136 9

200
9

134 9

201
0

122 11

201
1

92 9

201
2

87 8

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 15 0 0
2010 20 0 0
2011 12 0 0
2012 8 0 0

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

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

7.1.3. táblázat -  Fogyatékos személyek részvétele a foglalkoztatásban

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

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

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

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

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

Közszférában 
foglalkozatott
(pl. önkormányzat, 

kormányhivatal, állami 
vagy önkormányzati 

fenntartású intézmény)

Non profit 
szervezet

Gazdasági 
vállalkozás

Szociális 
foglalkozatásban 
alkalmazottak

fejlesztő-felkészítésben 
résztvevők száma
munka rehabilitációban 
foglalkoztatottak 
száma 

Védett munkahelyen foglalkoztatottak száma

Támogatott foglalkoztatásban résztvevők száma

Nyílt  munkaerő-piaci  foglalkoztatásban 
résztvevő fogyatékos személyek száma

Forrás: helyi adatgyűjtés több forrás segítségével. 

Ilyen adatokkal rendelkezik a Munkaügyi Központ, ahol a fogyatékos személyek kiválthatják  
az  úgynevezett  rehabilitációs  kártyát.  Adatot  szolgáltathat  a  helyi  önkormányzat,  a  
foglalkoztatást  biztosító  civil  szervezet,  egyházi  fenntartású  foglalkoztató  intézmény.  
Gazdasági  szereplők  esetében  támpont  a  rehabilitációs  hozzájárulás  csökkenése  vagy 
kiváltása fogyatékos személyek foglalkoztatásával, a korábban említett rehabilitációs kártya  
éppen ezeknek a vállalkozói kedvezményeknek a jogosságát igazolja.

142



7.1.4. táblázat -  A településen élő fogyatékos személyek önálló  életvitelét  támogató helyi 
intézmények, szociális szolgáltatások 

Állami/önkormányzati Egyházi Civil 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011
201

2
falugondnoki   vagy 
tanyagondnoki 
szolgáltatás 

étkeztetés

házi segítségnyújtás

jelzőrendszeres  házi 
segítségnyújtás

családsegítés

közösségi  ellátás 
szenvedélybetegek 
részére 
közösségi  ellátás 
pszichiátriai  betegek 
részére
támogató 
szolgáltatás

nappali ellátás

Forrás: helyi adatgyűjtés, 

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

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

1993. évi III. tv. (Szt.) alapján

Pénzbeli ellátás Fogyatékos 
személyek száma

Időskorúak járadéka
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

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

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

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

Igen/nem

Lift
Vak-

vezető 
sáv

Mozgás-
korláto-
zottak 

részére 
mosdó

Rám
-pa

Hango
s 

tájéko
z-tatás

Indu
k-

ciós 
huro

k

Tapi
nt-

ható 
infor-
máci

ó

Jel-
nyel

vi 
segít
-ség

Egyé
b

oktatá
si 

intézm
ények

alapfok

középfok

felsőfok

Egész
-
ségüg
yi 
intézm
ények

fekvőbeteg 
ellátás 
járó  beteg 
szakellátás

alapellátás

kulturális, művelődési 
intézmények
önkormányzati, 
közigazgatási 
intézmény
igazságszolgáltatási, 
rendőrség, 
ügyészség
szociális  ellátást 
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Forrás:  helyi  adatgyűjtés,  személyes  tapasztalat,  fogyatékos  ügyi  referens  információi, 
fogyatékosok civil szervezetei

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

7.3.2. táblázat – Akadálymentesítés a foglalkozatóknál
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A  foglalkoztató  neve 
és  a  foglalkoztatás 
jellege:

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

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

7.3.3. táblázat - Fizikai és infokommunikációs  akadálymentesítettség a közlekedésben
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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   

147



Az adott évben a szolgáltatást igénylő fogyatékos 
személyek száma

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

A helyi adatgyűjtést nehezíti a lehetséges fenntartók sokfélesége. A felsorolt intézményeket  
egyházi  és  civil  szervezetek  is  alapíthatják  és  működtethetik.   Különösen  fontos  arról  
meggyőződni, hogy milyen tervezési, megvalósítási szakaszban van a támogatott lakhatás  
megvalósítási programja. Tulajdonképpen ennek fejlettsége az egyik legerősebb mutatója a  
fogyatékosokról való  gondoskodásnak. 
A  szociális  alapszolgáltatások  segítséget  jelentenek  a  fogyatékos  személyeknek  abban,  
hogy saját otthonukban, lakókörnyezetükben önálló életvitelt tudjanak fenntartani. Különös  
jelentősége  van  a  helyi  tájékoztatásnak,  a  mindenki  számára  azonos  esélyű  hozzáférés  
biztosításának. Célszerű ennek formáiról és rendszerességéről információkat gyűjteni. 
Szakellátás  akkor  válik  szükségessé,  ha  a  fogyatékos  személy  önálló  életvitelét  saját  
otthonában az alapszolgáltatások már nem tudják biztosítani. Ezekben az ellátási formákban  
is külön gondot kell  fordítani az önrendelkezés és önállóság érvényesülésére.  Ilyenek az 
intézmény  napirendjének  szigorúsága,  a  kapcsolatok  ápolásának  lehetősége  és  módja  
intézményen kivüli személyekkel, intézményen belüli párkapcsolatok alakulása. 
*A támogatott lakhatást 1257/2011. (VII. 21.) Korm. határozatot teszi lehetővé, 2012. január  
1-sejétől kezdődően. Az eddigi bentlakásos intézményeket felváltó önálló lakóotthonba való  
kitagolás, lehetővé teszi a lakhatás és a napközbeni tevékenységek (pl. oktatás, gondozás,  
szabadidős tevékenységek,  társas kapcsolatok)  szétválását.  A korábbi  komplex  ellátás  a  
jövőben két önálló  szolgáltatásban valósul  meg, a lakhatást és az önálló életvitelt  segítő  
szolgáltatásra. 
Aktuális jogszabály: 
1993.   évi   III.   törvény   a   szociális   igazgatásról   és   szociális   ellátásokról
9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről
321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének  
engedélyezéséről és ellenőrzéséről
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó  szociális  intézmények szakmai feladatairól  és működésük  
feltételeiről
1257/2011. (VII. 21.) Korm. határozat
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http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000001.SCM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000001.SCM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900009.SCM
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